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Kata Pengantar  

 

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, dan hidayah-Nya 

sehingga penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 

(PPKF) Tahun Anggaran 2013 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyampaian KEM dan 

PPKF merupakan amanat konstitusi yang tertuang di dalam Undang‐Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 157. Ketentuan dalam pasal tersebut 

mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF sebagai bahan pembahasan 

untuk penyusunan Rancangan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 20 Mei 

tahun sebelumnya. Mengacu hal tersebut, pemerintah telah selesai menyusun dan dengan ini 

menyampaikan KEM dan PPKF Tahun Anggaran 2013 kepada DPR RI, untuk selanjutnya 

dibahas bersama dengan dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam penyusunan dokumen KEM dan PPKF kali ini, terdapat nuansa khusus dibandingkan 

tahun‐tahun sebelumnya. Isi dalam dokumen ini menggambarkan desain babak akhir dari arah 

kebijakan dan pembangunan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) periode 2010 – 2014. Oleh karenanya, sangat disadari bahwa tuntutan dan harapan 

atas keberhasilan pembangunan agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat tepat pada waktunya juga menjadi semakin besar.  

Secara garis besar, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‐Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013 ini 

berisikan mengenai tiga hal, yaitu: (i) Kinerja perekonomian tahun 2011 dan prognosa 2012; 

(ii) Tantangan dan sasaran pembangunan tahun 2013; dan (iii) Kerangka Ekonomi Makro dan 

Pokok‐Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013. Penyusunan KEM dan PPKF tahun 2013 dilakukan 

dalam situasi ekonomi global yang masih juga belum pulih pasca krisis tahun 2008 dan 2009 

yang berpengaruh pada pelambatan kinerja perekonomian domestik. Apapun sinyal 

perkembangan positif kinerja ekonomi global maupun domestik tersebut, harus kita jadikan 

momentum untuk melangkah lebih optimis lagi. Pertumbuhan ekonomi harus mampu 

berakselerasi pada titik yang lebih tinggi dari pencapaian selama ini. Selain itu, pertumbuhan 

ekonomi juga harus lebih berkualitas, dalam hal ini harus bisa memenuhi tiga syarat, yaitu         

(i) mampu membuka lapangan kerja serta bisa menurunkan angka pengangguran dan 

kemiskinan, (ii)  bersifat inklusif dan berdimensi pemerataan; serta (iii) strukturnya harus 

ditopang secara proporsional oleh berbagai sektor pendukungnya, baik dari pendekatan 

permintaan agregat maupun penawaran agregat. 

Dalam rangka mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas 

tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal harus didesain sesuai dengan 

fungsinya, baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat memobilisasi dana masyarakat, maupun 

alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBN akan diarahkan 

kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, 

memantapkan pengelolaan keuangan negara, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah 



 

ii 
 

dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) Tahun 2013: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan 

Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. 

Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan 2013, postur APBN 

tahun 2013 akan disusun dengan kaidah ekonomi publik dalam rangka optimalisasi sumber‐

sumber penerimaan negara disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas di bidang 

belanja negara di tengah kendala perlambatan ekonomi global. Selain itu, penetapan besaran 

defisit didasarkan pada tetap terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal serta 

memperhatikan kemampuan keuangan negara untuk bisa menutup defisit tersebut dari 

sumber‐sumber pembiayaan yang tidak memberatkan di masa kini dan mendatang. 

Sebelum menutup kata pengantar ini, kami ucapkan terima kasih kepada pihak‐pihak yang telah 

membantu dan berupaya untuk menyelesaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‐Pokok 

Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

Berbagai kekurangan atau keterbatasan atas isi dari dokumen tersebut, kami akan perbaiki 

seiring dengan bertambahnya informasi dan adanya berbagai masukan atau pandangan yang 

berharga. Dokumen KEM dan PPKF Tahun Anggaran 2013 ini untuk kemudian akan menjadi 

dasar dalam pembahasan Pemerintah bersama‐sama dengan DPR RI sebelum dituangkan dalam 

Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2013. 

 

Jakarta, Mei 2012 

 

Agus D. W. Martowardojo 

Menteri Keuangan RI
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Kekhawatiran mundurnya kinerja perekonomian global yang sebelumnya terus menunjukkan 

perbaikan dan pemulihan dari krisis sejak pertengahan tahun 2009 telah menjadi kenyataan di 

tahun 2012. Kekhawatiran yang dikenal juga sebagai fenomena ‘double dip’ ini ditandai dengan 

melambatnya performa berbagai negara pilar perekonomian dunia seperti Uni Eropa, Inggris 

Raya, Jepang dan Cina yang sebelumnya sempat menunjukkan kinerja yang membaik.  

Dengan memperhatikan kondisi terkini, World Economic Outlook (WEO) April 2012 

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2013 mencapai 4,1 persen (yoy). Untuk 

tahun 2012 sendiri, proyeksi WEO April 2012 adalah 3,5 persen (yoy) yang telah meningkat 0,2 

persen (yoy) dari proyeksi sebelumnya di Januari 2012. Namun perlu dicatat bahwa realisasi 

pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2011 hanya mencapai 3,9 persen yang lebih rendah dari 

proyeksi WEO sebesar 4,2 persen. Meskipun demikian, kinerja ekonomi global masih dihadapkan 

pada risiko potensi krisis Eropaberupa tingginya beban utang dan lonjakan defisit fiskal yang 

terjadi di beberapa negara seperti Portugal, Italia, Spanyol, Irlandia, dan Yunani. Data 

menunjukkan bahwa utang pemerintah dinegara‐negara tersebut telah jauh melampaui standar 

aman untuk berutang (Maastricht Benchmark) yaitu rasio utang per PDB sebesar 60 persen dan 

defisit anggaran tidak boleh melampaui dari 3 persen PDB.  

Krisis fiskal yang dihadapi oleh ekonomi Uni Eropa telah mendorong diturunkannya peringkat 

utang beberapa negara Eropa oleh lembaga pemeringkat utang internasional sepanjang 2011. 

Standard and Poor’s (S&P) tercatat beberapa kali menurunkan peringkat utang Yunani di tahun 

2011 hingga akhirnya berada pada peringkat ‘CC’ dengan outlook negatif atau semakin mendekati 

kategori Default. Dengan posisi ini, Yunani merupakan negara dengan peringkat utang paling 

rendah di dunia menurut penilaian S&P. Hingga awal tahun 2012, penurunan peringkat utang 

masih dilakukan terhadap beberapa negara Eropa lainnya termasuk Spanyol, Portugal, Italia, 

Austria, dan Perancis. Setelah berhasil pulih ke tingkat 1,9 persen di tahun 2010 pertumbuhan 

ekonomi di kawasan Uni Eropa, laju pertumbuhan ekonomi kawasan ini melambat hingga 

mencapai 1,4 persen Pada tahun 2011. Indikator-indikator ekonomi dan pasar masih 

mengisyaratkan lemahnya sisi permintaan dan aktivitas ekonomi negara-negara Eropa selama 

kuartal I tahun 2012.Purchasing Manager Index (PMI) menunjukkan rendahnya permintaan di 

berbagai negara Eropa, sementara itu Indeks Produksi Industri mencatat laju pertumbuhan 

(moving average 3 month) yang mulai meningkat, namun masih tetap tumbuh negative namun 

cukup menggambarkan kontraksi ekonomi kawasan sebesar 0,3 persen. Pertumbuhan negatif 

beberapa negara yang masih mengalami tekanan utang, antara lain Italia dan Spanyol, disertai 

perlambatan laju pertumbuhan di negara sekitarnya menyebabkan resesi di kawasan Eropa. 

Perekonomian Inggris juga telah dikonfirmasi mengalami resesi double dip dengan masih 

mengalami kontraksi pada Q1-2012 sebesar 0,2% (QoQ). Kondisi resesi mulai tampak dimana 

Inggris kembali mengalami kontraksi ekonomi pada Q1-2012, pengangguran meningkat dan 

sektor industri manufaktur mengalami tekanan.Namun setidaknya inflasi masih terkendali pada 
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kisaran 3%.Perlu diperhatikan juga kebijakan penetapan pajak yang tinggi di Inggris yang juga 

semakin menekan pertumbuhan di sektor industrinya yang dapat mendorong tingkat 

pengangguran Inggris terus meningkat, sementara produksi industri masih mengalami 

penurunan dibandingkan tahun lalu. 

Di tahun 2011, perekonomian Jepang kembali mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen akibat 

bencana tsunami dan kerusakan instalasi listrik tenaga nuklir di tahun tersebut. Bencana tsunami 

telah menyebabkan terhambatnya aktivitas produksi dan kerusakan beberapa pelabuhan ekspor-

impor.Melemahnya sektor manufaktur Jepang akibat bencana tsunami dan turunnya permintaan 

dari negara-negara maju yang dilanda krisis telah menghambat ekspor Jepang. Di lain pihak 

apresiasi yen Jepang terhadap dollar AS juga turut memicu jatuhnya ekspor Jepang. Setelah tiga 

puluh tahun, Jepang akhirnya kembali mengalami defisit perdagangan. Pada tahun 2011 nilai 

defisit perdagangan Jepang mencapai US$32 miliar. Impor Jepang meningkat 12,0 persen, 

sedangkan ekspor justru turun sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara pada tahun 2012, kewajiban 

pembayaran obligasi jatuh tempo Jepang sebesar US$3 triliun merupakan yang tertinggi di dunia 

serta ditambah pembayaran kupon sebesar US$117 miliar menjadi risiko yang patut diwaspadai 

secara seksama. 

Di sisi lain, perekonomian AS di tahun 2011 mulai pulih dan tumbuh sebesar 1,7 persen. Tren 

pemulihan aktivitas ekonomi AS antara lain tercermin pada pergerakan indeks produksi industri 

yang kembali meningkat, penurunan tingkat pengangguran di akhir tahun 2011, dan peningkatan 

indeks kepercayaan konsumen AS. Tingkat pengangguran AS terus mengalami penurunan sejak 

Agustus 2011. Per Maret 2012 tingkat pengangguran AS sebesar 8,2 persen merupakan yang 

terendah sejak Maret 2009. Sementara indeks produksi industri masih mencerminkan adanya 

pertumbuhan dan kepercayaan konsumen terus mengalami peningkatan. Meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir terutama didorong oleh kontribusi positif dari business 

inventory dan Residential Fixed Investment serta peningkatan konsumsi rumah tangga. 

Pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2012 diperkirakan mencapai 2,1 persen (WEO, April 2012). 

Semakin positifnya perkiraan pertumbuhan AS di tahun 2012 didasari oleh membaiknya 

indikator-indikator aktivitas ekinomi terkini yang menunjukkan adanya pemulihan secara 

mendasar. 

Di tengah gejolak perekonomian global dan regional, perekonomian nasional masih menunjukkan 

tren positif. Pertumbuhan ekonomi masih tumbuh pada tingkat yang cukup tinggi, tingkat inflasi 

terjaga pada level yang moderat walapun sempat mengalami tekanan yang cukup berat. 

Sementara itu nilai tukar rupiah tetap terjaga pada kisaran yang kompetitif, yield Surat Utang 

Negara (SUN) dan global bond juga menurun secara signifikan, serta pencapaian yang tidak kalah 

mengesankan adalah diperolehnya kembali status investment grade bagi Indonesia oleh lembaga 

pemeringkat Ficth pada akhir 2011 dan Moody’s pada awal tahun 2012. Tentunya berbagai 

perbaikan indikator tersebut memberi optimisme dan menjadi sinyal positif untuk menyongsong 

tahun anggaran 2013.  

Di lain pihak, masih terdapat sejumlah tantangan bagi pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 

2013 yang paling nyata adalah masih terdapat ketidakpastian kondisi ekonomi Eropa, 

ketegangan politik di beberapa kawasan dunia, seperti di Timur Tengah, perubahan iklim dan 

bencana alam, serta kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia. Kondisi 

eksternal inilah yang mengharuskan kita untuk segera berbalik arah, memanfaatkan semua 

potensi dan peluang yang kita miliki dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada 
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dasarnya potensi domestik Indonesia sangat kuat dan besar, tidak hanya dari sisi jumlah 

penduduk yang besar (240 juta jiwa), tapi juga daya beli mesayarakat yang cukup kuat sehingga 

mampu menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 

mencapai 6,2 persen dan meningkat 6,5 persen di tahun berikutnya. Di tahun 2012, pertumbuhan 

ekonomi diperkirakan kembali mencapai 6,5 persen dan pada tahun 2013 diprediksi mencapai 

kisaran 6,8 – 7,2 persen seiring perbaikan kondisi di dalam negeri. Sejalan dengan capaian 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita tahun 2011 meningkat, mencapai sebesar 

US$3.450 dari tahun sebelumnya sebesar US$3.000. Sementara itu, angka pengangguran 

menurun menjadi rata-rata 6,56 persen (2011) dari 7,14 persen (2010).  

Dengan memperhatikan tantangan dan perkembangan kondisi global terkini, serta dengan 

memperhatikan potensi dan peluang yang kita miliki maka strategi dan arah pembangunan yang 

paling tepat adalah penguatan ekonomi domestik. Upaya untuk memperkuat dan meningkatkan 

ketahanan ekonomi domestik dilakukan pemerintah dengan meningkatkan daya saing produk 

domestik dan daya beli masyarakat, memperkuat investasi, serta memperbaiki penyerapan 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Langkah-langkah tersebut juga disertai dengan 

strategi untuk tetap menjaga stabilitas moneter, nilai tukar, keberlanjutan fiskal.  

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan strategis nasional yang yang 

menjadi perhatian di tahun 2013 adalah: (1) peningkatan daya saing; (2) peningkatan daya tahan 

perekonomian domestik; (3) peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; (4) pemantapan 

stabilitas sosial dan politik. Peningkatan daya saing merupakan sasaran kinerja pemerintah yang 

fokus pada peningkatan iklim investasi dan usaha (ease of doing business); percepatan 

infrastruktur untuk memperbaiki domestic connectivity atau pembangunan jalur penyambung 

antar daerah yang selama ini menjadi tantangan distribusi barang kebutuhan; peningkatan 

pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi; dan penciptaan lapangan kerja khususnya 

bagi pekerja muda. Permasalahan daya saing produk domestik selama ini sedikit banyak 

dipengaruhi faktor infratruktur yang kurang memadai, baik untuk mendukung logistik yang 

dibutuhkan maupun distribusi yang lancar ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal 

tersebut, fokus strategi pembangunan pemerintah tahun ini ditujukan pada penguatan 

konektivitas domestik, terutama untuk kawasan Indonesia Timur. Di samping itu penguatan 

ekonomi dan peningkatan daya saing didukung pula dengan strategi pengembangan economic 

capacity melalui industrialisasi dalam berbagai klaster industri. 

Berbagai permasalahan dan serta tantangan yang dihadapi masyarakat diupayakan untuk 

direspon melalui program-program kegiatan dan rencana kerja Pemerintah, dan pada saat yang 

sama tetap berupaya mencapai tujuan jangka panjang untuk mencapai masyarakat Indonesia 

yang sejahtera. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan tema pembangunan 

dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi 

Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. 

Sejalan dengan tema pembangunan tahun 2013, maka strategi perumusan kebijakan fiskal juga 

diarahkan untuk mampu merespon dinamika perekonomian, mampu menjawab berbagai 

tantangan sekaligus isu-isu strategis, dan mampu memberi dukungan yang optimal bagi 

pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKP). 

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2013 adalah 

“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. 

Substansi dari tema tersebut menekankan pentingnya mengupayakan terwujudnya APBN yang 
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sehat, yang tercermin dari terjaganya kesinambungan fiskal melalui 4 (empat) langkah strategis 

meliputi : (i) Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia 

usaha; (ii) Meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang bersifat konsumtif 

dan meningkatkan belanja yang produktif untuk memacu percepatan pertumbuhan; (iii) menjaga 

defisit anggaran pada batas aman (dibawah 3 persen PDB); serta (iv) menurunkan rasio utang 

terhadap PDB dalam batas yang manageable. Melalui keempat langkah tersebut, diharapkan 

APBN dapat dikelola secara efisien dan produktif.  Dengan pengelolaan fiskal yang efisien dan 

produktif  tersebut diharapkan tidak hanya akan memberi kotribusi yang optimal bagi 

kesinambungan fiskal tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing perekonomian 

domestik dan stabilitas perekonomian  yang selanjutnya dapat mendukung tujuan pembangunan 

nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.   
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BAB II  

KERANGKA EKONOMI MAKRO 

 

A. KINERJA PEREKONOMIAN 2011 DAN PROYEKSI 2012  

Perkembangan Ekonomi Global 2011-2012  

Pada tahun 2011, ekonomi global mengalami pertumbuhan yang relatif lambat. Kondisi tersebut 

antara lain disebabkan oleh masih berlanjutnya tekanan terutama yang disebabkan oleh besarnya 

utang publik di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Tekanan-tekanan tersebut telah berdampak 

pada perekonomian di berbagai kawasan lain termasuk Asia.  

Perkembangan Ekonomi Kawasan Eropa 

Di kawasan Eropa, proses pemulihan ekonomi pascakrisis 2009 terlihat masih berjalan lambat. 

Setelah mengalami kontraksi sebesar 4,3 persen di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di 

kawasan Eropa berhasil pulih ke tingkat 1,9 persen di tahun 2010. Pada tahun 2011, laju 

pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut kembali melambat hingga mencapai 1,4 persen. Selama 

kuartal I tahun 2012, indikator-indikator ekonomi dan pasar masih mengisyaratkan lemahnya 

sisi permintaan dan aktivitas ekonomi negara-negara Eropa. Purchasing Manager Index 

menunjukkan rendahnya permintaan di berbagai negara Eropa. Sementara Indeks Produksi 

Industri mencatat tren menurun. Tekanan-tekanan pasar dan ekonomi diperkirakan masih akan 

berlanjut di tahun 2012 dan menimbulkan kontraksi ekonomi sebesar 0,3 persen. Pertumbuhan 

negatif beberapa negara yang masih mengalami tekanan utang, antara lain Italia dan Spanyol, 

disertai perlambatan laju pertumbuhan di negara sekitarnya menyebabkan resesi di kawasan 

Eropa.  

 
Grafik I.1 Purchasing Manager Index  

Kawasan Eropa 
Grafik I.2 Industrial & Manufacturing 

Production Index (2011 jan=100) 

  

Sumber: Bloomberg  
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Tabel II.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Eropa 

 

Sumber: WEO, April 2012 

 

Pada tahun 2010, Yunani dan Italia tercatat sebagai negara Eropa dengan rasio utang terhadap 

PDB tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 142,8 persen dan 119,0 persen. Di tahun 2011, rasio 

utang kedua negara tersebut diperkirakan masih akan berada di atas level 100 persen. Rasio 

utang Portugal dan Irlandia juga diperkirakan berada di atas level 100 persen pada tahun 

tersebut. Beban utang tinggi Eropa bukan hanya terjadi di negara-negara Portugal, Irlandia, Italia, 

Yunani, dan Spanyol (PIIGS) saja, tetapi juga beberapa negara lain seperti Jerman, Perancis, 

Inggris, dan Belgia yang beban utangnya diperkirakan antara 80 – 99 persen, sedangkan beban 

utang Austria, Belanda, dan Hongaria berkisar 60 – 79 persen.  

Tabel II.2 Utang di Beberapa Negara Tahun 2012 

 

                Sumber: WEO 

Kawasan 

Eropa
Perancis Jerman Italia Spanyol Inggris

2007 3 2,2 3,4 1,6 3,5 3,5

2008 0,4 -0,2 0,8 -1,2 0,9 -1,1

2009 -4,3 -2,6 -5,1 -5,5 -3,7 -4,4

2010 1,9 1,4 3,6 1,8 -0,1 2,1

2011 1,4 1,7 3,1 0,4 0,7 0,7

2012*) -0,3 0,5 0,6 -1,9 -1,8 0,8

*) Proyeksi

Total Obligasi 

Jatuh Tempo 

2012

Tambahan 

Pembayaran 

Kupon

(miliar USD) (miliar USD)

Italia 428 72

Perancis 367 54

Jerman 285 45

Inggris 165 67

Rusia 13 9

Eropa 1,258 247

AS 2,783 212

Kanada 221 14

Brazil 169 31

Jepang 3 117

Cina 121 41

India 57 39

TOTAL 7,609 701

Negara

Negara Lainnya 
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Beberapa langkah terus diupayakan oleh otoritas Eropa dan IMF untuk menyelamatkan 

perekonomian Eropa tersebut, salah satunya untuk memangkas utang Yunani hingga 50 persen 

dan meningkatkan dana penyelamatan (bailout) Eropa menjadi EUR1,0 triliun atau USD1,4 

triliun, yang telah disepakati oleh negara-negara Eropa pada tanggal 26 Oktober 2011 lalu. 

Namun upaya-upaya tersebut belum mampu menunjukan sinyalemen perbaikan ekonomi Eropa 

dalam waktu dekat. 

Krisis fiskal yang dihadapi oleh Eropa telah mendorong diturunkannya peringkat utang beberapa 

negara Eropa oleh lembaga pemeringkat utang internasional. Standard and Poor’s (S&P) tercatat 

beberapa kali menurunkan peringkat utang Yunani di tahun 2011 hingga akhirnya berada pada 

peringkat ‘CC’ dengan outlook negatif atau semakin mendekati kategori Default. Dengan posisi ini, 

Yunani merupakan negara dengan peringkat utang paling rendah di dunia menurut penilaian 

S&P. Hingga awal tahun 2012, penurunan peringkat utang masih dilakukan terhadap beberapa 

negara Eropa lainnya termasuk Spanyol, Portugal, Italia, Austria, dan Perancis. Tingginya risiko 

utang yang ada turut menyebabkan suramnya prospek perekonomian Eropa di 2012. 

Perkembangan Ekonomi Negara Maju di Kawasan Asia Pasifik 

Proses pemulihan ekonomi yang relatif lambat juga terlihat di negara-negara maju kawasan Asia 

Pasifik. Setelah mengalami kontraksi ekonomi di tahun 2009, perekonomian Amerika Serikat 

(AS) tumbuh cukup baik di tahun 2010 sebesar 3,0 persen. Pada awal tahun 2011, perekonomian 

AS cenderung melambat, namun di akhir tahun 2011 menunjukkan perbaikan walaupun tidak 

setinggi sebelumnya. Pada periode tersebut pertumbuhan AS mampu mencapai 1,7 persen. Tren 

pemulihan aktivitas ekonomi AS antara lain tercermin pada pergerakan indeks produksi industri 

yang kembali meningkat, penurunan tingkat pengangguran di akhir tahun 2011, dan peningkatan 

indeks kepercayaan konsumen AS. Tingkat pengangguran AS terus mengalami penurunan sejak 

Agustus 2011. Pada Maret 2012, tingkat pengangguran AS mencapai 8,2 persen yang merupakan 

yang terendah sejak Maret 2009. Sementara itu produksi industri masih mencerminkan adanya 

pertumbuhan dan kepercayaan konsumen terus mengalami peningkatan. Meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir terutama didorong oleh kontribusi positif dari business 

inventory dan Residential Fixed Investment serta peningkatan konsumsi rumah tangga. 

Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 2,1 persen (WEO, April 

2012). Perkiraan pertumbuhan yang membaik di AS di tahun 2012 didorong oleh kondisi 

perekonomiannya yang menunjukkan adanya pemulihan. Namun demikian, proses pemulihan 

ekonomi AS ke depan diperkirakan masih berjalan cukup lambat. 

Sementara itu, proses pemulihan ekonomi Jepang tidak sebaik yang dialami AS. Setelah 

mengalami kontraksi sebesar 5,5 persen di tahun 2009, Jepang mampu kembali tumbuh cukup 

tinggi di tahun 2010 sebesar 4,4 persen. Pada tahun 2011, perekonomian Jepang kembali 

mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen akibat bencana Tsunami dan kerusakan instalasi listrik 

tenaga nuklir. Bencana Tsunami telah menyebabkan terhambatnya aktivitas produksi dan 

kerusakan beberapa pelabuhan ekspor-impor. Melemahnya sektor manufaktur Jepang akibat 

bencana Tsunami dan turunnya permintaan dari negara-negara maju yang dilanda krisis telah 

menghambat ekspor Jepang. Di lain pihak apresiasi yen Jepang terhadap dollar AS juga turut 

memicu jatuhnya ekspor Jepang. Setelah tiga puluh tahun, Jepang akhirnya kembali mengalami 

defisit perdagangan. Pada tahun 2011, ekspor menurun sebesar 2,7 persen (yoy) sementara 
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impor meningkat sebesar 12,0 persen (yoy) sehingga terjadi defisit perdagangan Jepang senilai 

US$32 miliar. 

 

Grafik II.3 Tingkat Produksi Industri dan 
Pengangguran AS 

Grafik II.4 Indeks Kepercayaan Konsumen AS 

 

     
Sumber: Bloomberg  

Perkembangan ekonomi Jepang ke depan masih perlu diwaspadai, khususnya dalam hal 

perkembangan utang pemerintah Jepang yang akan jatuh tempo di tahun 2012. Pada tahun 2012, 

kewajiban pembayaran obligasi jatuh tempo Jepang merupakan yang tertinggi di dunia yang 

sebesar US$3 triliun ditambah pembayaran kupon sebesar US$117 miliar. Kondisi defisit 

perdagangan yang dialami di tahun 2011 membawa risiko tambahan bagi pembiayaan utang 

jatuh temponya. Namun dengan berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah Jepang dan 

pelonggaran moneter yang dilakukan bank sentralnya, diperkirakan Jepang dapat mulai kembali 

pulih di tahun 2012 dengan pertumbuhan sebesar 2,0 persen (yoy).  

Meskipun masih mengalami pertumbuhan, Korea Selatan juga tidak terlepas dari dampak 

perlambatan ekonomi dunia. Selama 2011 pertumbuhan ekonomi Korea Selatan hanya mencapai 

3,6 persen (yoy), melambat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,3 

persen (yoy). Perlambatan tersebut antara lain juga dipengaruhi oleh perlambatan kinerja ekspor 

yang memainkan peran penting sebagai motor pertumbuhannya. Di kuartal I tahun 2012, 

pertumbuhan korea selatan mencapai 2,8 persen (yoy),  terendah sejak tahun kuartal terakhir 

2009. Pertumbuhan Korea Selatan tahun 2012  diperkirakan tidak berbeda jauh dengan kondisi 

tahun 2011, di mana hanya tumbuh 3,5 persen (yoy) yang diakibatkan oleh masih lemahnya 

permintaan impor oleh negara-negara mitra dagang di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. 
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Tabel II.3 Pertumbuhan Ekonomi AS, Jepang, Korea Selatan 

 

Sumber: WEO, April 2012 

Perkembangan Ekonomi Cina dan India 

Di tahun 2011, Cina masih memimpin laju pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya kawasan 

Asia, yaitu sebesar 9,2 persen (yoy). Namun, jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 

10,4 persen (yoy), ekonomi Cina mengalami perlambatan. Kondisi tersebut antara lain 

disebabkan oleh penurunan pertumbuhan ekspor. Di bulan November 2011, ekspor Cina tumbuh 

13,8 persen (yoy) dan melambat di bulan Desember 2011 menjadi 13,4 persen (yoy). 

Perlambatan ekspor berdampak pada penurunan surplus perdagangan Cina di tahun 2011 dari 

USD183 miliar menjadi USD160 miliar.  

Kondisi perekonomian Eropa dan AS yang menghadapi tekanan penyelesaian krisis utang dan 

penghematan anggaran berdampak kepada turunnya permintaan produk-produk eksternal 

khususnya yang berasal dari Cina. Tingginya porsi ekspor Cina ke Eropa dan AS yang mencapai 

16,4 persen dan 18,0 persen pada akhirnya turut mempengaruhi perlambatan laju pertumbuhan 

ekspor secara keseluruhan. 

Tabel II.4 Eksposur Perdagangan Bilateral (Persentase terhadap Total Ekspor) 

 

Sumber: UN Comtrade, WorldBank, 2011 

Kebijakan pemerintah Cina selama tahun 2011 juga difokuskan pada upaya untuk menahan 

inflasi dan mengatasi risiko sistem keuangannya. Kenaikan suku bunga telah dilakukan sebanyak 

AS Jepang
Korea 

Selatan

2007 1,9 2,2 5,1

2008 -0,3 -1,0 2,3

2009 -3,5 -5,5 0,3

2010 3,0 4,4 6,3

2011 1,7 -0,7 3,6

2012* 2,1 2,0 3,5
* proyeksi

Negara Asal China Eropa India Indonesia Jepang Korea Malaysia Singapura AS

China - 16,4 2,6 1,4 7,7 4,4 1,5 2,1 18,0

Eropa 16,4 - 2,6 0,5 3,2 2,1 0,8 1,8 18,0

India 5,9 20,4 - 1,7 1,8 2,1 2,0 3,9 10,8

Indonesia 9,9 8,6 6,3 - 16,3 8,0 5,9 8,7 9,1

Jepang 19,4 12,2 1,2 2,1 - 8,1 2,3 3,3 15,6

Korea 23,9 11,9 2,2 1,7 6,0 - 2,1 3,7 10,4

Malaysia 12,6 10,5 3,3 2,8 10,4 0,0 - 9,4 9,5

Singapura 7,5 9,7 3,8 9,4 4,7 4,1 11,9 - 6,5

AS 7,2 20,0 1,5 0,5 4,7 3,0 1,1 2,3 -

Negara Tujuan
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tiga kali selama 2011 dan pengetatan pengucuran kredit juga masih terus dilakukan. Hingga akhir 

tahun 2011 Cina telah berhasil menekan inflasi menjadi 4,1 persen (yoy). Ancaman dari sistem 

keuangan Cina lebih banyak bersumber dari property bubble. Pinjaman yang dikucurkan 

perbankan Cina hingga Juni 2011 untuk sektor perumahan mencapai 10 triliun Yuan (USD1,6 T). 

Jika property bubble tersebut meledak, sistem keuangan Cina dapat mengalami ancaman yang 

serius.  

Besarnya eksposur perekonomian Cina terhadap perekonomian Eropa akan berdampak pula 

pada proyeksi laju pertumbuhannya di tahun 2012. Dengan potensi krisis yang dihadapi kawasan 

Eropa, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta risiko property bubble, pertumbuhan 

ekonomi Cina diperkirakan akan mencapai 8,2 persen di tahun 2012, lebih lambat dibanding 

tahun sebelumnya. 

India selama tahun 2011 tumbuh sebesar 7,2 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 

sebelumnya. Melambatnya laju pertumbuhan India disebabkan oleh pertumbuhan produksi 

manufaktur yang juga terus melambat sejak pertengahan 2011. Sektor perdagangan 

internasional India pun terkena imbas krisis yang terjadi di negara-negara maju. Hal ini 

disebabkan oleh ekspor India yang sebagian besar ditujukan ke Eropa dan AS, yakni sebesar 20,4 

persen dan 18,0 persen dari total ekspornya. Namun demikian besarnya beban utang di tingkat 

pemerintahan negara bagian telah menekan ruang fiskal India sehingga membatasi ruang 

manuver fiskal India. 

Pelonggaran kebijakan moneter untuk mengembalikan kinerja sektor industri tidak dapat 

dilakukan karena India juga harus menghadapi tingginya tingkat inflasi. Di bulan September 

2011, inflasi India mencapai dua digit yaitu sebesar 10,1 persen (yoy) dan merupakan yang 

tertinggi sejak Agustus 2010. Untuk menekan laju inflasi yang diharapkan berada di bawah 7 

persen pada 2012, pemerintah India masih berfokus pada pengetatan kebijakan moneter melalui 

peningkatan tingkat suku bunga acuan. Kebijakan meningkatkan suku bunga ini telah dilakukan 

tiga belas kali dalam dua tahun terakhir (2010-2011). 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi India diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2012. 

Tekanan krisis Eropa dan masih tingginya tingkat suku bunga merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi tersebut. Di tahun 2012, perekonomian India diperkirakan tumbuh 

sebesar 6,9 persen, sedikit lebih lambat dibanding tahun 2011. 

Grafik II.5 Pertumbuhan Ekonomi Cina dan India ( %, yoy) 

 
     Sumber: WEO, April 2012 
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Peringkat utang jangka panjang India diturunkan satu level di bawah peringkat layak investasi 

menjadi BBB- akibat prospek pertumbuhan yang rendah dan kelanjutan reformasi fiskal yang 

berjalan lambat di tengah kondisi politik yang melemah.  Dampak yang terjadi  imbal hasil (yield) 

surat utang India berjangka waktu 10 tahun meningkat 4bps ke level 8,63 persen dan spread 

surat utang meningkat 5 bps sampai dengan 10 bps. Nilai tukar dan harga saham India turut 

mengalami pelemahan. 

Defisit neraca berjalan India mengalami peningkatan dari 2,6 persen menjadi 4 persen per PDB 

dan merupakan defisit neraca berjalan tertinggi sejak delapan tahun terakhir. Tingginya biaya 

minyak mentah serta impor emas yang tinggi menjadi pendorong meningkatnya defisit neraca 

berjalan India. Sementara itu, defisit anggaran India turut mengalami peningkatan sekitar 5,9 

persen per PDB pada tahun 2011, jauh lebih tinggi dari target yaitu sebesar 4,6 persen. 

Meningkatnya defisit anggaran disebabkan oleh beban subsidi yang besar dan tingkat 

pertumbuhan yang rendah pada akhir tahun 2011. 

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah India berencana untuk menaikkan harga bahan bakar 

dalam waktu dekat, akan tetapi kebijakan ini masih mendapatkan penolakan dari beberapa pihak. 

Hal ini menunjukkan keberadaan peringkat utang pada level kelayakan investasi perlu 

dipertanggungjawabkan dengan mempertahankan kondisi fundamental makroekonomi yang 

baik.   

Perkembangan Ekonomi ASEAN-5 

Di tahun 2011, perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Di antara anggota ASEAN-5, Thailand mengalami perlambatan pertumbuhan terbesar 

yaitu hanya tumbuh 0,1 persen, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,8 

persen. Rendahnya pertumbuhan Thailand pada tahun tersebut lebih disebabkan oleh masalah 

banjir besar yang telah melumpuhkan sektor industri dan kegiatan ekonomi dan aktivitas ekspor-

impor.  Ekonomi Filipina melambat dari 7,6 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 3,7 persen (yoy) 

di tahun 2011. Besarnya peran aktivitas ekspor-impor dengan Amerika Serikat dan Kawasan 

Eropa serta apresiasi mata uang Peso terhadap Dolar AS telah menyebabkan kontraksi ekspor di 

tahun 2011. Kontraksi ekspor Filipina telah terjadi sejak kuartal III tahun 2011 dan di akhir 2011, 

di mana pertumbuhan ekspor mencapai negatif 3,8 persen. Ekonomi Singapura yang pada tahun 

2010 tumbuh 14,8 persen (yoy) melambat secara signifikan menjadi 4,9 persen (yoy) di tahun 

2011. Perlambatan tersebut terutama tercermin dari defisit perdagangan yang telah terjadi sejak 

kuartal II tahun 2011. Hal serupa juga dialami oleh Malaysia di mana pertumbuh sebesar 7,2% 

(yoy) di tahun 2010, menurun menjadi menjadi 5,1 persen di tahun 2011. Sebagaimana negara-

negara tetangganya, pertumbuhan ekspor Malaysia tertekan di tahun 2011. Indonesia merupakan 

satu satunya anggota ASEAN-5 yang masih mengalami peningkatan pertumbuhan di tahun 2011, 

yaitu dari 6,2 persen di tahun 2010 menjadi 6,5 persen di tahun selanjutnya. Secara agregat, 

pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 menurun dari 7,0 persen di tahun 2010 menjadi 

4,5 persen di tahun 2011. 

Perlambatan ekonomi global dan kontraksi pasar Eropa di tahun 2012, diperkirakan akan 

membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi ekonomi Asia Tenggara. Namun demikian, 

kawasan Asia Tenggara diperkirakan masih memiliki peluang untuk tumbuh lebih tinggi 

dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi 5,4 persen (yoy). Peluang tersebut antara lain 
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didasarkan pada kinerja konsumsi domestik yang masih kuat, terutama berasal dari Indonesia 

dan Malaysia serta potensi arus modal investasi diperkirakan masih akan mengalir ke kawasan 

tersebut. 

Perkembangan Likuiditas Global 

Pasca krisis keuangan global 2008, Bank sentral negara-negara maju memangkas suku bunga ke 

tingkat yang sangat rendah (mendekati nol) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

masih lesu. Suku bunga yang rendah menyebabkan preferensi investor untuk memegang aset 

likuid sehingga mendorong peningkatan likuiditas global. Di samping kebijakan suku bunga, 

beberapa kebijakan lain secara langsung telah menambah likuiditas di negara masing-masing. Di 

Amerika Serikat,  paket stimulus fiskal melalui kebijakan Quantitative Easing (QE) telah 

menambah dana di pasar senilai USD600 milyar melalui pembelian surat utang AS. Selain 

itu, kebijakan operation twist yang dimulai pada bulan September 2011 turut berperan dalam 

menambah likuiditas global yang lebih besar lagi.  Kebijakan untuk menambah likuiditas pasar 

dimaksudkan sebagai stimulus pendorong kegiatan konsumsi dan investasi AS yang melemah. 

Di kawasan Eropa melalui paket European Financial Stability Fund (EFSF), Bank Sentral telah 

mengalokasikan dana sebesar €440 milyar untuk membantu negara-negara Eropa yang terkena 

krisis utang dan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan Eropa. Di bulan Juli 2012, Bank Sentral 

Eropa diperkirakan akan meluncurkan European Stability Mechanism (ESM) sebagai kelanjutan 

program EFSF, yaitu berupa dana penyelamatan (rescue fund) dan suntikan likuiditas bagi 

negara-negara Eropa yang sedang bermasalah, di mana pada bulan Oktober 2011 dana untuk 

EFSF telah ditingkatkan hingga mencapai €1 trilyun. Di akhir tahun 2011, Bank Sentral Eropa 

(ECB) mengeluarkan paket stimulus Long-Term Refinancing Operation sebesar €529.5 milyar 

yang merupakan paket bantuan likuiditas bunga rendah bagi perbankan Eropa yang mengalami 

kesulitan dana untuk membayar utang jatuh tempo. 

Namun besarnya dana yang telah dikucurkan di negara-negara maju, tidak menjamin pemulihan 

aktivitas ekonomi sesuai dengan harapan. Kebijakan untuk melonggarkan likuiditas tersebut 

telah menyebabkan penurunan suku bunga di negara-negara maju. Penurunan suku bunga 

tersebut tidak selamanya diikuti oleh penurunan suku bunga di negara-negara berkembang 

sehingga tercipta perbedaan tingkat suku bunga yang cukup signifikan di antara keduanya. 

Situasi ini mendorong aksi carry-trade, di mana terjadi aliran modal mengalir deras dari negara 

maju ke negara berkembang oleh investor yang mencari imbal hasil modal yang lebih besar.  

Rendahnya tingkat suku bunga dan imbal hasil surat utang negara-negara maju, terutama AS, 

dapat menyebabkan fenomena liquidity trap di dalam sistem ekonomi negara-negara tersebut. 

Liquidity trap adalah situasi di mana tingkat suku bunga dan imbal hasil obligasi sudah sangat 

rendah yang menyebabkan efektifitas kebijakan suku bunga dan imbal hasil obligasi untuk 

menggerakan perekonomian menjadi sangat lemah. Jepang telah mengalami liquidity trap dalam 

tempo yang sangat panjang sejak tahun 1990, yang ditandai dengan rendahnya tingkat suku 

bunga, imbal hasil surat utang dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi AS mengalami 

liquidity trap, maka pertumbuhan ekonomi AS akan terus melemah dalam waktu yang relatif 

lama. Pelemahan perekonomian AS dapat menurunkan permintaan global sehingga 

mengakibatkan pelemahan aktivitas perdagangan dan perekonomian global. Dalam situasi 

tertentu, liquidity trap yang diiringi dengan inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga 
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dan imbal hasil obligasi riil bernilai negatif. Kondisi tersebut akan membuat investor lebih 

memilih untuk memegang uang tunai atau instrumen lain yang memberikan imbal lebih tinggi 

dibandingkan surat utang AS sebagai instrumen investasi.  

Sejak diberlakukan kebijakan QE dan terjadinya aksi carry-trade, nilai tukar USD telah mengalami 

depresiasi yang cukup besar terhadap berbagai mata uang utama dunia dan Asia. Di tengah 

lesunya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka pengangguran AS, pelemahan nilai tukar USD 

menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing dan kinerja neraca perdagangan 

AS. Aliran dana ke negara berkembang juga menyebabkan pasokan valuta asing di negara 

berkembang meningkat tajam. Hal tersebut akan menyebabkan apresiasi nilai tukar mata uang 

domestik, sehingga menyebabkan daya saing komoditi domestik menurun, baik di pasar global 

maupun dalam negeri. Untuk mengantisipasi penguatan mata uang yang terlalu besar, beberapa 

bank sentral telah melakukan intervensi melalui devaluasi nilai tukar. Situasi tersebut telah 

membangkitkan isu sensitif mengenai perang mata uang di paruh kedua tahun 2011. 

Di semester kedua 2011, terjadi perubahan pergerakan arus modal dan likuiditas. Semakin 

memburuknya kondisi kawasan Eropa, terutama Yunani, Itali, Spanyo, serta ketidakpastian 

penyelesaian masalah utang pemerintah negara-negara tersebut telah menimbulkan sentimen 

negatif di pasar keuangan yang mendorong investor mengalihkan dananya ke instrumen-

instrumen yang dianggap aman (safe haven). Dalam hal ini, sebagian besar investor telah memilih 

instrumen obligasi pemerintah, khususnya obligasi pemerintah AS dan komoditi emas sebagai 

pilihan investasi. Hal tersebut telah menyebabkan tekanan pada bursa-bursa saham di berbagai 

kawasan. Pada bulan September 2011, operation twist yang dilakukan pemerintah AS berupa 

penerbitan obligasi jangka panjang telah mendorong terjadinya arus modal ke instrumen 

tersebut sebagai bentuk investasi yang dianggap aman. Kondisi tersebut juga mendorong 

terjadinya capital flight dari pasar saham di berbagai negara berkembang. Namun di sisi lain, 

beberapa instrumen obligasi pemerintah negara berkembang juga turut menjadi sasaran 

investasi yang dianggap aman. Fenomena tersebut tercermin pula pada penurunan yield obligasi 

pemerintah di beberapa negara. Di akhir tahun 2011, kebijakan Long-Term Refinancing 

Operation(LRTO) oleh ECB telah menurunkan tekanan likuiditas yang sempat terjadi, dan arus 

dana pun kembali mengalir ke pasar-pasar saham dan juga ke pasar keuangan negara 

berkembang. 

Grafik II.6 Indeks Saham Negara Maju Grafik II.7 Indeks Saham Negara Berkembang 

 

 

Sumber: Bloomberg    Sumber: Bloomberg 
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Di tahun 2012, fenomena melimpahnya likuiditas global tersebut masih akan terus berlanjut, 

sehingga peluang dan risiko terkait dengan fenomena tersebut masih mewarnai pergerakan 

ekonomi dan pasar global. Indikator makroekonomi Amerika yang terus membaik yang ditandai 

dengan membaiknya indeks produksi manufaktur dan turunnya angka pengangguran, serta 

resolusi atas krisis utang Eropa membuat kondisi ekonomi global menjadi lebih kondusif. 

Sepanjang tahun 2012, investor telah kembali masuk ke dalam bursa saham sehingga indeks 

bursa saham negara-negara maju dan Emerging Market terus menguat jika dibandingkan dengan 

periode  yang sama di tahun 2011. Berbeda dengan kondisi di bursa saham, investor mulai 

mengurangi alokasi portofolio obligasinya, karena persepsi risiko dan sentimen  bursa saham 

yang lebih baik di tahun 2012. Selama kuartal pertama 2012, arus modal masuk ke negara 

berkembang telah mencapai USD32,9 miliar. 

Grafik II.8 UST 30Y Yield dan Harga Emas Grafik II.9 Arus Modal Netto ke Negara 
Berkembang 

 
Sumber: Bloomberg 

 
Sumber WEO, April 2012 

Dengan derasnya aliran dana asing masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, 

menciptakan peluang untuk dapat memanfaatkan aliran dana masuk bagi kegiatan investasi 

langsung yang berdampak langsung bagi kegiatan produksi dan lapangan pekerjaan. Namun, 

perlu diwaspadai dampak negatif dari apresiasi nilai tukar maupun potensi capital reversal dari 

meningkatnya investasi portfolio. 

Indikator Pelemahan Ekonomi Global 

Secara umum perkembangan ekonomi global tahun 2011 masih lemah. Proses pemulihan 

walaupun mulai terjadi, belum secepat yang diharapkan. Kondisi tersebut antara lain terlihat dari 

beberapa indikator aktivitas ekonomi dan perdagangan global. Purchasing Manager Index (PMI) 

yang merupakan indikator jumlah persediaan dan prospek permintaan masyarakat terhadap 

produk-produk manufaktur menunjukkan tren menurun di tiga kuartal pertama tahun 2011 dan 

mulai meningkat di akhir tahun. Pola tersebut terlihat di AS, Eropa dan Cina. Walaupun mulai 

meningkat, PMI di akhir tahun 2011 masih lebih rendah dibandingkan kondisi di awal tahun. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, diperkirakan daya beli dan permintaan masyarakat 

terhadap produk-produk manufaktur masih relatif rendah dan akan terus berlanjut di tahun 

2012. Pada awal 2012, PMI Eropa masih mensinyalkan terjadinya kontraksi di sektor manufaktur 

dengan indeks di bawah angka 50, yakni sebesar 47,7, sedangkan PMI AS dan Cina mulai 

menunjukkan adanya pemulihan meskipun relatif lambat.  
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Grafik II.10 Purchasing Manager Index Grafik II.11 Indikator Aktivitas 

Perdagangan dan Transportasi Global 

  

Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg 

Indeks Baltic Dry dan IATA merupakan indikator-indikator aktivitas jasa transportasi produk 

terkait dengan kegiatan perdagangan antarnegara. Aktivitas kegiatan perdagangan internasional 

melemah sejak pertengahan 2010. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh melemahnya 

permintaan global dan faktor ketidakpastian pada perekonomian Eropa dan Global. Namun di 

akhir tahun 2011, indikator-indikator tersebut belum menunjukkan terjadinya pemulihan arus 

perdagangan internasional. Bahkan pada Januari 2012, arus barang di jalur internasional 

mencapai titik terendahnya.  

Volume Perdagangan Dunia 

Kondisi dan perkembangan yang terjadi di berbagai negara turut mempengaruhi pola 

perdagangan dunia. Hal tersebut dapat dipahami mengingat aktivitas perdagangan dunia sangat 

ditentukan oleh permintaan dan daya beli antarnegara. Sejak tahun 2007, pertumbuhan volume 

perdagangan terus melambat hingga pada akhirnya mencapai pertumbuhan negatif 10,5 persen 

di tahun 2009. Kondisi tersebut seiring dengan perlambatan ekonomi dan krisis yang terjadi di 

beberapa negara maju. Besarnya porsi dan peran perekonomian negara-negara maju terhadap 

ekonomi global memiliki pengaruh yang cukup besar pada aktivitas perdagangan dunia. Di tahun 

2010, volume perdagangan pulih kembali dengan pertumbuhan 12,9 persen seiring pulihnya 

permintaan global dan mulai membaiknya kondisi ekonomi berbagai negara. 

Pada tahun 2011, indikator perdagangan global menunjukkan terjadi perlambatan aktivitas 

volume perdagangan dengan pertumbuhan sebesar 5,8 persen, yang disebabkan karena negara-

negara di kawasan Eropa masih belum dapat pulih dari krisis. Dengan kondisi yang ada, maka 

volume perdagangan internasional diperkirakan hanya tumbuh sebesar 4,0 persen pada tahun 

2012.  
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Grafik II.12 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia dan Proyeksinya 

           Sumber: WEO, April 2012 

 

Harga Minyak, Komoditi, dan Inflasi Global 
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setelah mencapai titik yang cukup rendah sebesar 3,13 persen di tahun 2009. 

Di tahun 2011, harga-harga komoditas di pasar global terus meningkat. Berbeda dengan tahun 

sebelumnya, peningkatan harga-harga tersebut terutama lebih disebabkan oleh melemahnya 

pasokan seiring melambatnya aktivitas perdagangan dunia. Melemahnya pasokan disebabkan 

oleh tidak dimanfaatkannya kapasitas produksi yang ada secara penuh akibat ekspektasi 

pelemahan permintaan global dan ketidakpastian di beberapa negara besar. Harga minyak dunia 

meningkat sebesar 30,6 persen, sementara harga-harga komoditas makanan dan minuman 

sebesar 21,6 persen. Ke dua jenis komoditas tersebut mencatat peningkatan harga yang lebih 

tinggi dibanding tahun 2010. Laju inflasi global tahun 2011 mencapai 4,6 persen, sedikit lebih 

tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,2 persen. 

Tren harga-harga komoditas di pasar global di tahun 2012 diperkirakan akan menurun, terutama 

dipengaruhi oleh semakin melemahnya sisi permintaan. Hal tersebut menyebabkan 

berkurangnya tekanan inflasi di tahun 2012 sehingga laju inflasi global menurun dari 4,5 persen 

pada tahun 2011 menjadi 4,0 persen. Namun, perlu diperhatikan potensi peningkatan harga 

minyak dunia dan inflasi global akibat memanasnya situasi geopolitik di kawasan pemasok utama 

minyak dunia. 
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Grafik II.13 Perkembangan Indeks Harga 
Komoditas dan Inflasi Global 

Tabel II.5 Harga Harga Komoditi Global 

 

 

Sumber: WEO, April 2012  
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ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,6 persen terutama akibat resesi di negara-negara maju. 
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dialami oleh negara Eropa serta proses pemulihan ekonomi di negara-negara maju lain yang 
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Memasuki tahun 2012, perekonomian global diperkirakan masih menghadapi tantangan berat. 

Tekanan pada perekonomian Eropa diperkirakan mencapai puncaknya dan menyebabkan 

terjadinya kembali kontraksi ekonomi. Pertumbuhan negatif yang dialami beberapa negara Eropa 

yang menghadapi beban utang yang cukup besar menyeret pertumbuhan negara-negara lain di 

kawasan tersebut ke tingkat yang rendah. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan kawasan 

Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi AS dan Jepang 

masih lambat, sehingga belum cukup memberikan daya dorong yang besar bagi pertumbuhan 

global. Masih lemahnya perekonomian dan daya beli negara-negara maju tersebut akan 

berdampak pada penurunan ekspor negara berkembang.  

Pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang menjadi penopang pertumbuhan di kawasan Asia 

diperkirakan sedikit melambat. Kondisi tersebut tentu akan berimbas juga ke negara 

berkembang lain yang telah menjadi mitra dagang kedua negara tersebut. Namun demikian, 

pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia berkembang diperkirakan masih cukup tinggi dan 

menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2012. Pertumbuhan global 

pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 3,5 persen dengan pertumbuhan ekonomi negara maju 

sebesar 1,4 persen dan negara berkembang sebesar 5,7 persen. 
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Grafik II.14 Pertumbuhan Ekonomi Global Tabel II.6 Pertumbuhan Ekonomi Global 

 

 

Sumber: WEO, April 2012 

 

Perkembangan Ekonomi Domestik 2011-2012 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2011 menunjukkan hal yang cukup menggembirakan. 

Krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada kenyataannya tidak berdampak 

signifikan pada perekonomian nasional. Permintaan domestik masih cukup kuat untuk 

mendukung laju pertumbuhan ekonomi walaupun terjadi perlambatan pada sisi eksternal. Pada 

tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yang sebesar 6,2 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh kinerja 

konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor neto, serta sektor industri 

yang tumbuh siginifikan. 

Grafik II.15 Pertumbuhan PDB 2008-2011 (%,yoy) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Pada tahun 2011, konsumsi masyarakat tumbuh 4,7 persen (yoy), sama dengan pertumbuhan 

tahun 2010. Namun demikian, tren pertumbuhan konsumsi masyarakat menunjukkan 

percepatan sejak kuartal pertama hingga kuartal terakhir tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan 

perbaikan daya beli masyarakat di sepanjang tahun sejalan dengan rendahnya inflasi di tahun 

2011 tersebut. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong baik oleh konsumsi makanan 

maupun bukan makanan, yang masing-masing tumbuh 3,8 persen (yoy) dan 5,5 persen (yoy). 

Konsumsi masyarakat mampu memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi 

yaitu sebesar 2,7 persen, sedangkan peran atau distribusinya mencapai 54,6 persen. 

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 

dari 0,3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 3,2 persen (yoy) pada tahun 2011. Peningkatan 

konsumsi pemerintah didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan belanja 

barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar 3,6 persen (yoy) dan 5,4 persen (yoy). 

Meningkatnya belanja pegawai terkait dengan pemberian remunerasi pada beberapa K/L. 

Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan, kontribusi konsumsi pemerintah relatif kecil pada 

pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 0,3 persen. Sementara peran konsumsi pemerintah hanya 

mencapai 9,0 persen dari total PDB.  

Grafik II.16 Sumber-sumber Pertumbuhan PDB  2008-2011 (%,yoy) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Pertumbuhan komponen investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tahun 2011 

menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun 2010, yaitu dari 8,5 persen (yoy) menjadi 8,8 

persen (yoy). Peningkatan kinerja investasi ini terutama didorong oleh pertumbuhan dalam 

bentuk investasi mesin dan perlengkapan yang berasal dari impor, serta alat angkut impor. Tren 

peningkatan konsumsi dalam negeri mendorong kebutuhan mesin-mesin baru untuk menjamin 

kecukupan kapasitas produksi ke depan. Sementara pertumbuhan investasi alat angkut impor 

yang tinggi lebih didorong oleh pembelian sejumlah pesawat baru untuk mengimbangi aktivitas 

ekonomi dan hubungan antar berbagai wilayah yang meningkat pesat. Investasi bangunan sedikit 

mengalami perlambatan sejalan dengan pertumbuhan sektor konstruksi yang relatif tetap. 

Walaupun peran investasi terhadap PDB relatif lebih kecil dibanding konsumsi masyarakat, tetapi 
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komponen investasi mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan 

ekonomi yaitu, sebesar 2,1 persen.  

Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada komponen lainnya, pertumbuhan ekspor dan impor 

barang dan jasa di tahun 2011 relatif melambat dibanding tahun 2010. Tekanan pelemahan 

ekonomi global telah menyebabkan melambatnya kinerja ekspor Indonesia, yaitu dari 

pertumbuhan 15,3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 13,6 persen (yoy) di tahun 2011. Hal yang 

sama terjadi pada pertumbuhan impor yang melambat dari 17,3 persen (yoy) di tahun 2010 

menjadi 13,3 persen (yoy) di tahun 2011. Namun demikian, perlambatan impor yang lebih besar 

dibanding ekspor telah menyebabkan peningkatan ekspor netto menjadi 14,4 persen (yoy) di  

tahun 2011 di banding 8,7 persen (yoy) di tahun sebelumnya. Bila dilihat lebih jauh, pola 

penurunan pertumbuhan ekspor dan impor barang baru terlihat jelas di kuartal IV 2011. Namun 

demikian, dampak langsung dari perlambatan ekonomi Eropa terhadap ekspor Indonesia relatif 

kecil sebagai akibat rendahnya komposisi ekspor langsung ke negara negara yang terkena krisis. 

Dari sisi penawaran, semua sektor ekonomi masih tumbuh positif di tahun 2011 walaupun 

beberapa sektor mengalami perlambatan. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran, sektor keuangan, serta sektor jasa mengalami peningkatan pertumbuhan. 

Sementara empat sektor yang lain mengalami perlambatan, yaitu sektor pertambangan, sektor 

listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. 

Sementara itu sektor pertanian tumbuh konstan.  

Pertumbuhan tertinggi tetap terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh 

dobel digit sebesar 10,7 persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang 

tumbuh sebesar 13,4 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh Subsektor 

Komunikasi yang tumbuh 12,7 persen karena meningkatnya mobilitas sarana komunikasi baik 

dari sisi jenis maupun intensitas penggunaannya. Subsektor Pengangkutan tumbuh sebesar 7,6 

persen (yoy), didorong oleh tumbuhnya Subsektor Angkutan Jalan Raya dan Subsektor Angkutan 

Laut, serta Subsektor Jasa Penunjang Angkutan yang masing-masing tumbuh sebesar 6,6 persen 

(yoy), 2,8 persen (yoy), dan 6,8 persen (yoy). Meningkatnya jumlah penumpang dan beragamnya 

moda angkutan di jalan raya dan laut mendukung pertumbuhan subsektor ini.  

Sektor Industri Pengolahan di  tahun 2011 tumbuh signifikan sebesar 6,2 persen (yoy), 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010 

yang sebesar 4,7 persen (yoy). Lonjakan pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan 

pada Subsektor Industri Nonmigas yang mencapai 6,8 persen (yoy), sedangkan Subsektor 

Industri Migas mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy). Pertumbuhan Subsektor Industri 

Nonmigas ditopang oleh industri logam dasar, besi, dan baja, industri makanan, minuman, dan 

tembakau, serta industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Ketiga subsektor ini masing-masing 

tumbuh sebesar  13,1 persen (yoy), 9,2 persen (yoy), dan 7,5 persen (yoy). Kontraksi pada 

Subsektor Industri Nonmigas terutama didorong oleh minusnya pertumbuhan pada industri gas 

alam cair.  

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami peningkatan pertumbuhan dari 8,7 persen 

(yoy) di tahun 2010 menjadi 9.2 persen (yoy) di tahun 2011. Pertumbuhan sektor ini ditopang 

oleh kinerja Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 10,0 persen (yoy) sedangkan 

Subsektor Hotel dan Subsektor Restoran masing-masing tumbuh 9,0 persen (yoy) dan 4,1 persen 

(yoy).  
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Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan di tahun 2011 mengalami pertumbuhan 

yang tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,0 persen (yoy). Dorongan pada 

sektor pertanian berasal dari Subsektor Perikanan sebesar 6,7 persen (yoy). Sedangkan 

Subsektor Tanaman Bahan Makanan yang menjadi kontributor utama pertumbuhan sektor ini, 

mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1,6 persen 

(yoy) menjadi 1,3 persen (yoy). Melambatnya pertumbuhan Subsektor Tanaman Bahan Makanan 

karena pengaruh gangguan cuaca yang menyebabkan penurunan pada produksi pertanian 

terutama padi. 

Tabel II.7 PDB Menurut Sektoral Tahun 2008-2011 (%,yoy) 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Memasuki tahun 2012, perlambatan ekonomi global telah menunjukkan dampaknya pada 

perekonomian domestik, khususnya melalui jalur ekspor. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa 

yang melambat di kuartal terakhir 2011, kembali menurun di kuartal pertama 2012, yaitu hanya 

tumbuh 7,8 persen. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan ekspor juga diimbangi dengan 

penurunan impor yang pada kuartal pertama 2012 hanya tumbuh 8,2 persen. Dengan 

memperhatikan perkembangan ekspor dan impor, masih terdapat kenaikan ekspor neto yang 

berdampak positif bagi pendapatan nasional.  

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal pertama 2012 masih cukup kuat yaitu 

sebesar 4,9 persen, sementara konsumsi pemerintah meningkat menjadi 5,9 persen dengan 

dorongan dari belanja barang. Pertumbuhan PMTB mencapai 9,9 persen didorong oleh 

pertumbuhan investasi bangunan dan pembelian alat angkutan luar negeri. Masih terdapat 

optimisme untuk mendorong pertumbuhan investasi mencapai dua digit di tahun 2012, antara 

lain dampak mulai dicairkannya anggaran belanja infrastruktur di kuartal-kuartal selanjutnya.   

Di sisi sektoral, perlambatan pertumbuhan dibanding kuartal terakhir 2011 juga dirasakan oleh 

beberapa sektor di antaranya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sementara 

sektor penting lain menunjukkan peningkatan pertumbuhan seperti sektor pertanian serta sektor 

pengangkutan dan komunikasi. 

 

 

 

2008 2009 2010 2011

- Pertanian 4,8           4,0           3,0           3,0           

- Pertambangan 0,7           4,5           3,6           1,4           

- Industri Pengolahan 3,7           2,2           4,7           6,2           

- Listrik, gas, dan air bersih 10,9         14,3         5,3           4,8           

- Konstruksi 7,6           7,1           7,0           6,7           

- Perdagangan, hotel, dan restoran 6,9           1,3           8,7           9,2           

- Pengangkutan dan komunikasi 16,6         15,8         13,4         10,7         

- Keuangan 8,2           5,2           5,7           6,8           

- Jasa 6,2        6,4        6,0        6,7        
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Tabel II.8 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2010 – Q1 2012  

 

Sumber: BPS 

 

Pemerintah yakin bahwa kondisi ekonomi ke depan akan lebih baik. Keyakinan tersebut antara 

lain didasarkan pada perkiraan masih kuatnya daya beli masyarakat dan permintaan domestik 

yang didukung perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Di samping itu, pemerintah 

telah menyiapkan beberapa kebijakan yang diyakini mampu mendorong daya beli masyarakat 

dan serta memperbaiki kinerja stimulus fiskal dan belanja pemerintah. Kebijakan menaikan batas 

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan memberikan insentif bagi peningkatan daya beli 

masyarakat. Untuk memberikan daya dorong dan stimulus APBN yang lebih optimal, Tim 

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) telah dibentuk untuk melakukan 

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing 

Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran 

dapat lebih terarah dan tepat waktu, sehingga penyerapan dapat sesuai dengan yang 

direncanakan. Upaya memperbaiki kinerja penyerapan dan belanja Pemerintah juga diiringi 

dengan penerbitan Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang merupakan langkah untuk memperbaiki 

dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi-instansi pemerintah. 

Kebijakan pembentukan TEPPA dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak saja diarahkan pada 

belanja barang dan pegawai (komponen konsumsi Pemerintah) tetapi juga pada belanja modal 

dan investasi (komponen penyusun PMTB). Dengan dukungan kebijakan-kebijakan tersebut 

diharapkan sektor-sektor terkait permintaan domestik akan mampu memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pada tahun 2012, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 4,9 persen lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 4,7 persen. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didasari 

oleh meningkatnya pendapatan riil masyarakat yang tercermin dari adanya penyesuaian upah 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

PRODUK DOMESTIK BRUTO 5,9 6,3 5,8 6,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,3

Konsumsi Rumah Tangga 3,9 5,0 5,2 4,9 4,5 4,6 4,8 4,9 4,9

Konsumsi Pemerintah -7,6 -7,3 4,8 7,3 2,8 4,5 2,8 2,8 5,9

PMTB 7,9 8,0 9,2 8,7 7,3 9,3 7,1 11,5 9,9

Ekspor 20,3 14,9 9,9 16,5 12,2 17,2 17,8 7,9 7,8

Impor 22,6 18,4 12,2 17,1 14,4 15,3 14,0 10,1 8,2

Pertanian 3,3 3,2 1,7 4,1 3,7 3,6 2,6 1,9 3,9

Pertambangan 3,2 4,0 2,7 4,4 4,4 1,0 0,6 -0,3 2,9

Industri Pengolahan 4,6 4,9 4,2 5,3 5,0 6,2 6,9 6,7 5,7

Listrik, Gas & Air Bersih 8,8 5,1 3,4 4,4 4,3 3,9 5,2 5,8 6,1

Konstruksi 7,2 7,2 6,8 6,7 5,2 7,5 6,3 7,8 7,3

Perdagangan 8,6 9,1 8,6 8,5 7,9 9,3 9,2 10,2 8,5

Pengangkutan & Komunikasi 12,6 13,1 13,4 14,3 13,4 10,9 9,5 9,2 10,3

Keuangan 5,0 5,8 5,8 6,0 7,0 6,7 6,9 6,7 6,3

Jasa-jasa 4,7 5,3 6,4 7,5 7,0 5,7 7,8 6,5 5,5

Sektoral

SUMBER
2010 2011 2012

Pengeluaran
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minimum propinsi (UMP) di beberapa daerah dan kenaikan gaji pegawai negeri dan swasta.  

Berbagai program pemerintah bagi masyarakat miskin masih akan terus digulirkan sehingga 

mampu menjaga daya beli masyarakat. Bantuan bagi masyarakat miskin tersebut tercantum 

dalam program MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan 

Indonesia) yang terbagi dalam 4 klaster yaitu klaster 1 berupa beasiswa miskin, jaminan 

kesehatan masyarakat (Jamkesmas), beras miskin (Raskin), program keluarga harapan (PKH), 

dan lain-lain; klaster 2 berupa program pemberdayaan masyarakat masyarakat (PNPM); klaster 4 

berupa kredit usaha rakyat (KUR); dan klaster 4 berupa rumah sangat murah, kendaraan 

angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan 

nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Daya beli dan konsumsi 

masyarakat juga akan meningkat seiring diterapkannya kebijakan untuk menaikkan batas 

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15,8 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun. 

Dengan demikian, porsi pendapatan masyarakat yang dapat dikonsumsi (pendapatan diposibel) 

masyarakat akan meningkat. Selain itu, dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang 

akan dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta maka diharapkan dapat menambah 

kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.     

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy) jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi 

pemerintah didasari oleh penyerapan anggaran yang lebih baik, sebagai dampak pembentukan 

TEPPA dan diberlakukannya Perpres Nomor 54 tahun 2010. Secara umum arah kebijakan fiskal 

2012 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, yaitu untuk 

memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) dengan tetap menjaga stabilitas 

ekonomi dan sustainabilitas fiskal.  

Investasi diperkirakan mencapai pertumbuhan double digit yaitu sebesar 10,9 persen (yoy) lebih 

tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 8,8 persen (yoy). Faktor-faktor yang 

mendukung peningkatan pertumbuhan investasi di tahun 2012 antara lain tingginya keyakinan 

investor terkait dengan masuknya Indonesia pada kategori investment grade, stabilitas 

makroekonomi yang terjaga dengan baik, peningkatan belanja modal pemerintah terutama untuk 

proyek infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas PPh bagi 

penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas PP 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di 

Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu. Pemberian fasilitas tax 

holiday juga tetap berlaku bagi penanaman modal yang dilakukan dalam kategori lima industri 

pionir.  

Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan tumbuh 9,9 persen dan 11,4 

persen (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,6 persen dan 

13,3 persen (yoy). Belum pulihnya perekonomian global khususnya di USA dan Eropa berdampak 

pada turunnya permintaan akan komoditas ekspor Indonesia melalui negara-negara tujuan 

utama ekspor. Negara tujuan utama produk ekspor Indonesia antara lain Cina, Jepang, dan India. 

Namun, mengingat harga komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia di pasar internasional 

masih menunjukkan tren meningkat, maka diperkirakan tekanan terhadap ekspor Indonesia 

tidak terlalu besar. Sejalan dengan kondisi ekspor, impor yang sebagian besar berupa bahan baku 

dan barang modal juga mengalami sedikit perlambatan. 
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Dari sisi sektoral, laju pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh sektor pertanian, sektor 

industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. 

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,5 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 

sebelumnya yang sebesar 3,0 persen (yoy). Sebagai salah satu sasaran prioritas bidang ketahanan 

pangan, maka kebijakan sektor pertanian akan diarahkan untuk : (i) meningkatkan ketersediaan 

bahan pangan terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan ikan termasuk dalam rangka 

mencapai surplus beras minimal 10 juta ton pada tahun 2014; (ii) meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pangan termasuk penyediaan cadangan stabilisasi pangan untuk antisipasi 

kenaikan harga pangan; (iii) meningkatkan kualitas konsumsi pangan; dan (iv) menyediakan 

cadangan beras pemerintah untuk operasi pasar dan kerawanan pangan karena bencana.  

Berbagai program pemerintah terkait dengan pertanian akan terus digulirkan,  antara lain subsidi 

nonenergi berupa (i) subsidi pupuk  yaitu untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan 

harga terjangkau, meningkatkan produktivitas dan revitalisasi hasil pertanian, serta mendukung 

program ketahanan pangan; dan (ii) subsidi benih yaitu membantu menyediakan dan 

menyalurkan benih berkualitas dengan harga terjangkau melalui BUMN benih.  

Tabel II.9 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2012 (%,yoy) 

 

             Sumber : APBN-P 2012, Kemenkeu 

 

Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 6,1 persen (yoy) sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 6,2 persen (yoy). Sejalan 

dengan meningkatnya pertumbuhan investasi terutama investasi mesin dan perlengkapannya 

maka pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi. Selain itu, 

APBN-P 2012

PDB Menurut Pengeluaran

- Konsumsi Masyarakat 4,9

- Konsumsi Pemerintah 6,8

- PMTB 10,9

- Ekspor 9,9

- Impor 11,4

PDB Menurut Sektoral

- Pertanian 3,5

- Pertambangan 2,0

- Industri Pengolahan 6,1

- Listrik, gas, dan air bersih 6,2

- Konstruksi 7,0

- Perdagangan, hotel, dan restoran 8,9

- Pengangkutan dan komunikasi 11,2

- Keuangan 6,3

- Jasa 6,2

PDB 6,5



Bab II Kerangka Ekonomi Makro 

 
 

25 
 

tumbuhnya sektor ini juga mendukung permintaan barang-barang dalam negeri untuk diekspor. 

Pembangunan sektor industri diarahkan pada : (i) revitalisasi industri (khususnya pupuk dan 

gula) dan berbagai rumpun industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (PP 

Nomor 28 Tahun 2008); (ii) mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi (MP3EI) 

khususnya pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi, yang meliputi pengembangan klaster 

industri hilir kelapa sawit, klaster industri mesin dan perkakas umum, serta klaster industri besi 

baja; (iii) mendukung percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur 

melalui fasilitas pembangunan industri semen, pabrik pupuk urea dan petrokimia, 

pengembangan industri garam, serta pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM), dan 

pengolahan rumput laut;dan (iv) membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri 

untuk menghadapi produk-produk impor melalui penggalakan penggunaan produksi dalam 

negeri dengan menyediakan data-data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi produk 

industri dalam negeri, penguatan SNI yang disertai dengan peningkatan kemampuan 

infrastruktur logam uji coba di berbagai balai besar dan bali resit dan standardisasi (Baristan), 

dan penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (oleochemical) serta rumpun industri 

berbasis kondensat minyak dan gas bumi. Selain itu dari sisi fiskal adalah adanya dukungan 

berupa subsidi pajak untuk mengembangkan industri nasional yang strategis. 

Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh 7,0 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 

yang sebesar 6,7 persen (yoy). Meningkatnya sektor ini didukung oleh semakin maraknya 

pembangunan properti berupa perumahan dan pusat perbelanjaan di berbagai wilayah. Selain itu 

juga meningkatnya pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terkait 

dengan MP3EI dan bertambahnya anggaran belanja modal di tahun 2012.  

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran diperkirakan tumbuh 8,9 persen (yoy) melambat 

dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,2 persen (yoy). Pertumbuhan sektor ini 

didukung oleh masih terjaganya daya beli masyarakat, kinerja sektor industri, maraknya 

perdagangan ritel di masyarakat, serta meningkatnya wisatawan domestik dan asing. Kondisi 

perekonomian global yang masih lemah juga memungkinkan para eksportir mengalihkan 

pasarnya ke domestik. 

Inflasi 

Laju inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun pada tahun 2011 bila dibandingkan 

tahun sebelumnya. Selama tahun 2011, terjadi deflasi sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Maret, 

April dan Oktober, masing-masing sebesar 0,32 persen, 0,31 persen dan 0,12 persen (mtm). 

Deflasi pada bulan Maret tersebut merupakan deflasi terbesar dalam 10 tahun terakhir. Sampai 

akhir tahun 2011, hasil pemantauan BPS di 66 kota mencatat laju inflasi kumulatif mencapai 3,79 

persen (yoy), lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2010 yang mencapai 6,96 persen. 
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Tabel II.10 Inflasi menurut kelompok pengeluaran 

 

Sumber: BPS 

Hingga April tahun 2012, laju inflasi mulai menunjukkan tren peningkatan yang bersumber pada 

gejolak harga komoditas energi di pasar internasional akibat tekanan geopolitik yang terjadi. 

Sebagaimana kondisi tahun sebelumnya, gejolak di pasar komoditas energi tersebut berdampak 

pada peningkatan harga di pasar komoditas bahan pangan internasional. Dari sisi eksternal, 

membaiknya kondisi perekonomian Amerika Serikat selama tahun 2011 telah mendorong 

permintaan berbagai komoditas baik energi maupun pangan. Peningkatan permintaan energi 

tersebut kurang didukung oleh peningkatan pasokan sebagai dampak ketegangan di Iran dan 

kawasan Timur Tengah lainnya yang menyebabkan gangguan produksi dan pasokan di pasar 

internasional. Kondisi tersebut telah meningkatkan kesenjangan keluaran (output gap) sehingga 

mendorong peningkatan harga yang pada akhirnya akan meningkatkan laju imported inflation di 

Indonesia.  Sementara itu dari sisi domestik, awal tahun 2012 ditandai dengan tingginya tekanan 

inflasi terutama pada kelompok pengeluaran untuk bahan pangan sebagai dampak terganggunya 

produksi pangan akibat tingginya curah hujan, rendahnya angka produktivitas produksi bahan 

pangan, serta gelombang pasang yang menimbulkan gangguan pada proses distribusi antar-

pulau.  

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok bahan makanan, makanan jadi dan sandang 

masih menjadi penyumbang kenaikan laju inflasi tertinggi, melanjutkan tren selama tahun 2011 

(yoy). Peningkatan harga komoditas beras masih menjadi penyumbang andil terbesar inflasi 

kelompok bahan makanan dan makanan jadi, sehingga mendorong terjadinya inflasi pada Maret 

dan April tahun 2012, bulan yang secara historis mengalami deflasi. Meskipun beras 

menyumbang deflasi pada April (-0,7%, mtm), namun penurunan harga beras tersebut masih di 

bawah rata-rata historisnya sebesar -1,9%  (mtm). Peningkatan harga beras dan komoditas 

bahan pangan lainnya didorong oleh proyeksi penurunan angka produktivitas padi nasional serta 

masa panen yang kurang serempak dibeberapa sentra produksi beras nasional, sehingga memicu 

kekhawatiran terhadap tidak tercapainya upaya swasembada dan surplus beras nasional 10 juta 

ton pada tahun 2014. Selain itu, dinamika yang muncul seputar kebijakan pemerintah di bidang 

energi telah mendorong peningkatan ekspektasi inflasi sehingga meningkatkan tekanan inflasi 

hingga April tahun 2012. Sementara itu, tingginya inflasi kelompok sandang masih didorong oleh 

tingginya harga komoditas emas perhiasan yang mengalami lonjakan harga selama tahun 2011, 

yang didorong oleh kenaikan harga emas di pasar internasional. 

 

 

Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan Tansportasi

2007 10,48 5,32 4,72 7,12 3,38 5,54 0,23

2008 16,35 12,53 10,92 7,33 7,96 6,66 7,49

2009 3,88 7,81 1,83 6,00 3,89 3,89 -3,67

2010 15,64 6,96 4,08 6,51 2,19 3,29 2,69

2011 3,64 4,51 3,47 7,57 4,26 2,16 1,92

2012-Apr 6,72 5,13 3,33 7,17 3,34 4,71 1,92
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Grafik II.17 Perkembangan Inflasi 2007 – 2012 

Sumber: BPS 

Sementara itu, berdasarkan komponennya, hingga April tahun 2012, inflasi tertinggi terjadi pada 

komponen harga bergejolak (volatile food) yang tercatat sebesar 6,99 persen (yoy), melonjak bila 

dibandingkan posisi bulan Maret 2012 sebesar 4,45 persen (yoy). Peningkatan komponen inflasi 

tersebut didorong oleh masih relatif tingginya harga beras, meningkatnya harga komoditas 

bumbu-bumbuan, khususnya cabai rawit, bawang putih dan bawang merah, serta melonjaknya 

harga gula pasir di pasar dalam negeri. Meningkatnya ekspektasi inflasi seiring dengan rencana 

kebijakan pemerintah di bidang energi serta pengaturan pelaksanaan UU Hortikultura tentang 

lokasi pemasukan produk impor hortikultura melalui 4 titik pelabuhan, mendorong peningkatan 

kekhawatiran terhadap adanya kekurangan pasokan serta terhambatnya arus distribusi bahan 

pangan strategis. 

Dari komponen harga yang diatur pemerintah (administered price), laju inflasi tercatat sebesar 

3,08 persen (yoy), sedikit meningkat bila dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 2,92 

persen (yoy). Lonjakan inflasi dari komoditas rokok mendorong peningkatan inflasi komponen ini 

pada bulan April tahun 2012, yang menjadi anomali mengingat inflasi rokok biasanya terjadi 

pada awal tahun pada saat diterapkannya kebijakan kenaikan cukai rokok.  Kenaikan inflasi 

komponen ini juga bersumber dari antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan 

dengan rencana adanya perubahan kebijakan pemerintah di bidang energi. 

Laju inflasi komponen inflasi inti (core inflation) mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 

4,24 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibanding posisi bulan sebelumnya sebesar 4,25 persen 

(yoy). Ke depan, komponen inflasi inti dikhawatirkan mengalami peningkatan seiring dengan 

melonjaknya harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional serta belum 

jelasnya alternatif kebijakan di bidang energi.  Kombinasi masih tingginya inflasi di kelompok 

sandang dan pendidikan masih menjadi faktor utama yang dapat mendorong peningkatan laju 

inflasi komponen inflasi inti. Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya untuk 

menurunkan ekspektasi inflasi serta menjaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil sehingga 

diharapkan mampu meredam tekanan pada komponen inflasi inti(core inflation). 
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Tabel II.11 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen 2007-2012 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Potensi tekanan inflasi terbesar di tahun 2012 diperkirakan masih bersumber pada kenaikan 

harga bahan pangan dan energi yang terjadi baik di pasar internasional maupun domestik. 

Diturunkannya besaran subsidi energi dalam APBN-P 2012 telah mendorong pemerintah untuk 

melaksanakan secara bertahap rencana kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dan diversifikasi 

penggunaan sumber energi nasional. Dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan 

tersebut, Pemerintah akan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut: (i) membatasi 

penggunaan BBM bersubsidi pada kendaraan dinas Pemerintah, TNI, Polri, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (ii) melarang penggunaan BBM 

bersubsidi oleh kendaraan pertambangan dan perkebunan; (iii) melanjutkan program nasional 

konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas bagi kendaraan bermotor secara bertahap; (iv) 

melarang PT PLN (Persero) untuk membangun pembangkit listrik baru berbasis BBM, dalam hal 

ini pembangkit berbasis minyak secara bertahap harus diganti dengan pembangkit berbasis air, 

panas bumi, tenaga matahari, gas, batubara, dan energi terbarukan lainnya; (v) melakukan 

kebijakan penghematan pada gedung-gedung pemerintahan, khususnya ditujukan pada 

penghematan penggunaan listrik dan air. Kebijakan tersebut sangat penting dalam rangka 

pengendalian subsidi energi sehingga dapat menciptakan kemandirian energi secara nasional 

melalui proses diversifikasi sumber energi, serta mengalihkan porsi subsidi energi untuk 

pembiayaan pembangunan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Terkait dengan rencana 

kebijakan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sinergi 

kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil guna mengendalikan inflasi, agar laju inflasi tahun 2012 

dapat dijaga pada level 5,3 persen dan tidak melampaui 6,8 persen sebagaimana tercantum 

dalam APBN-P 2012. 

Nilai Tukar Rupiah 

Sepanjang tahun 2007-2011, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak fluktuatif. Dibanding 

tahun sebelumnya, rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2007 menguat sebesar 0,28 persen, 

berada pada kisaran Rp9.139 per dolar AS. Pergerakan nilai tukar rupiah hingga akhir kuartal III 

tahun 2008 masih bergerak relatif stabil pada kisaran Rp 9.246 per dolar AS. Namun, pada 

kuartal IV tahun 2008, nilai tukar rupiah merosot tajam, bahkan sempat menyentuh level 

terendah Rp12.650 pada 24-25 November 2008, level terendah sejak tahun 2005. Hal ini 

mendorong pelemahan nilai tukar rupiah selama tahun 2008, yang bergerak pada kisaran 

Rp9.692 per dolar AS, melemah sebesar 6,05 persen dibanding tahun sebelumnya. Pelemahan 

nilaitukar rupiah sebagai imbas dari ketidakpastian ekonomi dan sentimen pasar terhadap 

kondisi krisis keuangan di Amerika Serikat dan Eropa yang masih berlanjut hingga kuartal II 

Core Administered Volatile

2007 6,29 3,29 11,43

2008 8,29 15,99 16,48

2009 4,28 -3,26 3,95

2010 4,28 5,4 17,74

2011 4,34 2,78 3,37

2012-Apr 4,24 3,08 6,99
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tahun 2009. Meskipun nilai tukar rupiah kembali menunjukkan tren menguat sejak awal kuartal 

III, namun secara tahunan, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2009 masih terdepresiasi dan 

berada pada kisaran Rp10.408 per dolar AS, melemah sebesar 7,38 persen dibanding tahun 

sebelumnya. 

Grafik II.18 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2007–2012 

 

      Sumber: Bank Indonesia 

Penguatan nilai tukar rupiah yang dimulai sejak semester II tahun 2009 terus berlanjut hingga 

tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif dikawasan Asia, terutama dimotori oleh 

China dan India, serta meningkatnya pertumbuhan ekspor dan kinerja investasi Indonesia selama 

tahun 2010 mendukung peningkatan fundamental ekonomi domestik, yang pada akhirnya 

mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah bergerak relatif 

stabil pada kisaran Rp9.087 per dolar AS, atau mengalami apresiasi sebesar 12,69 persen 

dibanding tahun sebelumnya. Sentimen positif penguatan rupiah terus berlanjut hingga tahun 

2011 yang ditopang oleh stabilnya perbedaan suku bunga dalam negeri dan suku bunga acuan 

serta meningkatnya rating Indonesia pada level investment grade. Kondisi tersebut mendorong 

peningkatan arus aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik serta menjadikan 

pergerakan rupiah relatif stabil. Nilai tukar sempat mengalami tekanan pada kuartal IV akibat 

meningkatnya ketidakpastian ekonomi Eropa dan tejadinya arus investasi ke instrument obligsi 

jangka panjang Pemerintah AS. Namun demikian secara tahunan, nilai tukar rupiah selama tahun 

2011 bergerak relative stabil dan secara rata rata mencapai Rp8.779 per dolar AS, atau 

terapresiasi 3,39 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui 

penguatan sinergi kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, penerapan kebijakan moneter yang 

berhati-hati serta pengawasan lalu lintas devisa. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga 

stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan sertamenjaga kecukupan cadangan 

devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Di samping itu, peningkatan 

koordinasi kebijakan serta peningkatan efektivitas peraturan dan monitoring lalu lintas devisa 

terus dilakukan untuk menopang kebijakan moneter tersebut. Di tingkat internasional dan 

regional, komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja 

sama bidang keuangan semakin memperkuat proses pemulihan ekonomi global dan regional. 

Masih menariknya yield surat berharga juga menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal asing 

ke Negara-negara emerging market termasuk Indonesia.  
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Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dimulai sejak kuartal IV 2011 terus berlanjut hingga 

April tahun 2012. Sampai dengan akhir April 2012, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi 

dengan rata-rata sebesar Rp9.120 per dolar AS, melemah sebesar 3,15 persen dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Belum adanya kejelasan mengenai pemulihan ekonomi di 

Eropa serta imbas perlambatan ekonomi di China, India dan Jepang, berdampak pada 

perlambatan pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2012. Pelemahan nilai tukar rupiah juga 

dikhawatirkan akan berlanjut seiring dengan outlook S&P yang mempertahankan rating 

Indonesia pada level BB+ dengan outlook positif serta adanya kekhawatiran terhadap ketahanan 

fiskal (fiscal sustainability) sebagai akibat penundaan kebijakan di bidang energi. Proyeksi 

pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat serta pertumbuhan ekonomi yang melambat di negara 

emerging market dikhawatirkan mendorong terjadinya flight to quality yang menyebabkan 

penurunan arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia sehingga semakin memberikan 

tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah selama tahun 2012. Berdasarkan perkembangan 

ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan 

akan berfluktuasi dengan kecenderungan melemah pada kisaran Rp9.000–Rp9.300 per dolar AS 

sepanjang tahun 2012. Namun, Pemerintah dan Bank Indonesia akan berupaya untuk menjaga 

agar nilai tukar rupiah pada level yang stabil guna mendorong perekonomian nasional serta 

menjaga laju inflasi pada level yang stabil.   

Suku Bunga SPN 3 Bulan 

SPN 3 Bulan merupakan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah sejak bulan Maret 2011, 

sebagai dasar perhitungan tingka bunga Surat Utang Negara dengan varible rate setelah SBI 3 

Bulan tidak lagi diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sepanjang tahun 2011, pelelangan SPN 3 bulan 

telah dilakukan sebanyak 13 kali dengan rata-rata tingkat suku bunga mencapai 4,84 persen. 

Total penawaran yang masuk sepanjang tahun 2011 mencapai Rp48,71 Triliun dengan total yang 

dimenangkan sebesar Rp12,45 Triliun. Oversubscribed yang selalu terjadi pada setiap kali 

pelelangan menunjukkan bahwa SPN 3 Bulan dinilai sangat diminati oleh investor terutama yang 

berasal dari luar negeri. 

Grafik II.19 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2011 dan 2012 

 

  Sumber: Kementerian Keuangan 
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Sampai dengan bulan April 2012, pelelangan SPN 3 bulan telah dilakukan sebanyak 7 kali. 

Memasuki tahun 2012, tingkat yield SPN 3 bulan terus menguat hingga mencapai 1,69 persen 

pada pelelangan yang ketiga pada tanggal 7 Februari 2012. Penguatan tingkat suku bunga SPN 3 

Bulan tidak lepas dari kondisi pasar obligasi domestik yang membaik seiring dengan peningkatan 

peringkat rating Indonesia ke level investment grade oleh lembaga pemeringkat utang 

internasional Fitch dan Moody’s.  

Pada pelelangan selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 Bulan mengalami pelemahan hingga 

mencapai 3,31 persen pada pelelangan terakhir tanggal 17 April 2012. Peningkatan tingkat suku 

bunga ini terutama disebabkan oleh sentimen negatif yang muncul akibat dari krisis Eropa dan 

Amerika yang belum pulih. Selain itu, investor pun masih melakukan tindakan hati-hati atau 

dalam kondisi wait and see dengan adanya rencana peningkatan harga Baham Bakar Minyak 

(BBM) bersubsidi. Dengan masih adanya ketidakpastian yang terjadi dalam pasar, investor masih 

enggan untuk melakukan transaksi sehingga penawaran yang masuk ke dalam pasar mengalami 

penurunan, baik pada SPN 3 bulan maupun pasar surat berharga negara secara keseluruhan. 

Hingga pelelangan terakhir, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 2,72 persen 

dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp29,08 triliun dan Rp4,55 triliun total nominal 

yang dimenangkan. 

Meskipun selama tahun 2012 perekonomian domestik masih menunjukkan kecenderungan 

membaik, masih perlu diwaspadai munculnya sentimen negatif yang timbul akibat ketidakpastian 

terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi serta krisis Eropa dan Amerika yang tidak 

kunjung reda. Berdasarkan perkembangan beberapa indikator ekonomi tahun 2011 dan 2012, 

serta mencermati kondisi faktor-faktor yang berpengaruh di tahun 2012, diperkirakan tingkat 

suku bunga SPN pada tahun 2012 akan sesuai dengan asumsi dalam APBN-P yang sebesar 5,0 

persen. 

Harga dan Lifting Minyak  

Sejak tahun 2010, konsumsi minyak dunia kembali meningkat setelah terjadinya penurunan 

permintaan pada tahun 2008 dan 2009. Rata-rata konsumsi minyak dunia meningkat menjadi 

87,1 juta barel per hari pada tahun 2010 dan 87,9 juta barel per hari pada tahun 2011 dari total 

konsumsi sebelumnya yaitu 85,8 juta barel per hari pada tahun 2008 dan 84,3 juta barel per hari 

pada tahun 2009.  Peningkatan konsumsi ini terjadi seiring dengan penguatan pertumbuhan 

ekonomi di beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang non-OECD.   

Konsumsi minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya 

permintaan negara-negara non OECD di Asia dan Timur Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi 

diperkirakan akan semakin menguat dan dalam kasus Timur Tengah, akses ke sumber daya 

domestik yang cukup luas dan relatif murah mendorong terjadinya peningkatan pada permintaan 

minyak bumi. Total konsumsi minyak dunia pada 2012 diperkirakan akan mencapai 88,8 juta 

barel per hari dan akan meningkat pada tahun 2013 menjadi 90,1 juta barel per hari.  

Untuk memenuhi permintaan tersebut, produksi minyak diperkirakan akan naik menjadi 89,0 

juta barel per hari pada tahun 2012 dan 89,7 juta barel per hari pada tahun 2013. Negara non-

OPEC masih merupakan kontributor paling signifikan terhadap pertumbuhan produksi minyak 

dunia yaitu sebesar 52,7 juta barel per hari pada tahun 2012 dan 53,5 juta barel per hari pada 

tahun 2013 atau sebesar 59 persen dari seluruh produksi minyak dunia. 
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Grafik II.20 Perkembangan Produksi  

Minyak Dunia  

 

Grafik II.21 Perkembangan Konsumsi  

Minyak Dunia  

 

Sumber: IEA  

Namun demikian, jumlah produksi minyak belum dapat mengimbangi tingginya permintaan 

dunia akan minyak. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah dunia bergerak dengan volatilitas 

yang relatif tinggi. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009 menyebabkan 

harga minyak mentah WTI merosot menuju titik terendahnya pada Februari tahun 2009 menjadi 

US$39,2 per barel setelah mencapai puncak tertinggi pada Juni tahun 2008, yaitu sebesar 

US$133,6 per barel. Seiring dengan pulihnya perekonomian, terutama pada negara-negara 

berkembang, yang diperkuat oleh meningkatnya permintaan minyak dunia mengakibatkan 

terjadinya peningkatan harga pada tahun 2009 dan 2010. Demikian pula, peningkatan 

permintaan dan kerusuhan yang terjadi di negara-negara pemasok minyak di Timur Tengah dan 

Afrika  Utara, telah menyebabkan harga minyak kembali melonjak pada tahun 2011. 

Tren harga rata-rata ICP mengikuti tren pergerakan harga minyak dunia, dengan level 

tertingginya terjadi pada Juli 2008 dengan rata-rata sebesar US$135,0 per barel yang kemudian 

menyentuh level terendahnya rata-rata sebesar US$38,5 per barel pada Desember 2008. Pada 

tahun-tahun berikutnya harga minyak tersebut secara berangsur-angsur mengalami kenaikan 

sehingga selama tahun 2011 secara rata-rata mencapai US$111,5 per barel  atau lebih tinggi 40,5 

persen dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya sebesar US$79,4 per barel. 

Memasuki tahun 2012, harga minyak dunia mengalami kenaikan seiring dengan mulai pulihnya 

perekonomian AS yang mendorong meningkatnya permintaan minyak mentah. Selain itu, 

kenaikan harga minyak juga dipicu oleh faktor geopolitik dengan adanya ancaman penutupan 

selat Hormuz. Sejalan dengan meningkatnya harga minyak dunia, rata-rata harga ICP selama awal 

tahun 2012 juga meningkat menjadi US$122,1 per barel atau naik 9,4 persen dibanding rata-rata 

harga ICP pada tahun sebelumnya. 
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Grafik II.22 Perkembangan Harga Minyak Dunia 2008 – Maret 2012 

 
                        Sumber: Kementerian ESDM dan Bloomberg 

Sementara itu, realisasi lifting minyak nasional yang telah menunjukkan peningkatan pada 

periode 2008-2010 mengalami penurunan signifikan pada tahun 2011 menjadi 898 ribu barel 

per hari. Beberapa faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut antara lain adanya 

penurunan produksi alamiah di seluruh lapangan yang bervariasi antara 25% – 50% per tahun. 

KKKS yang mengalami penurunan signifikan adalah Chevron Pacific Ind. (CPI) karena tingkat 

pengurasan (recovery factor) yang sudah sangat tinggi, dan Total E&P Indonesie (TEPI) karena 

sumurnya (reservoir) mulai berair serta hanya ditemukan lapisan tipis-tipis sehingga mulai 

meninggalkan produksi puncaknya (plateu). 

Namun demikian, lifting minyak diperkirakan akan kembali meningkat pada 2012 menjadi 930 

ribu barel per hari seiring dengan dilakukannya kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi/pengembangan baik kegiatan baru 2012 maupun kegiatan carry over dari tahun 

2011. Upaya eksplorasi ditempuh dengan pengujian seismik 2D dan 3D untuk memperoleh 

informasi potensi keberadaan sumur-sumur minyak baru. Di samping itu kegiatan eksplorasi juga 

dilakukan dengan melakukan pengeboran secara acak (wild cat) maupun berdasarkan hasil 

kajian (delineasi). Sementara upaya eksploitasi/pengembangan dilakukan melalui teknik 

pengembangan (infill) dan pengerjaan ulang sumur (work over) baik baik pengeboran lepas 

pantai (off shore) dan di darat (on shore). Perlu di catat pula bahwa untuk kegiatan eksplorasi, 

bila ditemukan sumur minyak baru, masih terdapat jangka waktu sampai sumur baru mulai 

berproduksi. Untuk ladang yang cukup besar membutuhkan waktu antara 3 sampai 4 tahun 

untuk persiapan dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan (pipa, 

storage, dan lain-lain). Sementara upaya untuk mempercepat produksi di bawah satu tahun 

umumnya hanya dapat dilakukan pada sumur-sumur yang relatif kecil. Strategi-strategi di atas 

dimaksudkan untuk mengatasi penurunan produksi minyak yang cukup besar akibat umur 

alamiah yang semakin kurang produktif. Dengan upaya eksplorasi dan eksploitasi maka 

penurunan produksi diharapkan menjadi sekitar 3% - 6% per tahun. 
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Tabel II.12 Work Program & Budget (WP&B) 2012 

 

Sumber: BPMIGAS 

 

Grafik II.23 Lifting Minyak (ribu barel per hari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sumber: Kementerian ESDM dan Kemenkeu 

Ketenagakerjaan dan Kemiskinan 

Salah satu isu menjadi perhatian besar dan sasaran penting dalam program dan kebijakan 

Pemerintah adalah masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Ketersediaan lapangan kerja 

yang memadai merupakan salah satu faktor pendorong perbaikan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Dalam kaitan ini, program pembangunan dan kebijakan Pemerintah diarahkan untuk 

mencakup aspek-aspek pro-growth, pro-poor, dan pro-job. Pertumbuhan ekonomi akan diimbangi 

terciptanya lapangan kerja yang lebih luas sehingga mampu mendorong terciptanya perbaikan 

kesejahteraan yang lebih merata. Dalam kaitan ini, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 

penciptaan lapangan kerja akan berarti bila melampaui perkembangan angkatan kerja yang ada.  

No. Pekerjaan Baru (2012) Carry Over  2011 Total

1 Eksplorasi

a. Seismik 2D (km) 6154 890 7044

b. Seismik 3D (km2) 956 6153 7108

c. Pengeboran Eksplorasi (Wild Cat):

- onshore (sumur) 42 56 98

- offshore (sumur) 17 1 18

d. Pengeboran Eksplorasi (Delineasi):

- onshore (sumur) 6 5 11

- offshore (sumur) 12 - 12
2 Eksploitasi/Pengembangan

a. Pengeboran Pengembangan (Infill ):

- onshore (sumur) 601 195 796

- offshore (sumur) 64 45 109

b. Kerja Ulang Sumur (Workover ):

- onshore (sumur) 446 39 485
- offshore (sumur) 216 66 282
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Grafik II.24 Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran 2004 - 2011  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama ini telah mampu menciptakan jumlah penciptaan 

lapangan kerja yang memadai. Selama periode 2004 hingga 2011, laju rata rata pertumbuhan 

ketersediaan lapangan kerja mencapai 2,1 persen. Angka tersebut di atas rata rata pertumbuhan 

angkatan kerja mencapai 1,7 persen per tahun. Dengan memperhatikan statistik tersebut dapat 

diketahui bahwa telah terjadi penurunan rasio jumlah tenaga kerja tidak terserap/menganggur. 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 11,2 persen di tahun 2005 terus menurun 

dan mencapai 7,1 persen di tahun 2010. Angka tersebut kembali menurun ditahun 2011. Di bulan 

Februari 2011, TPT mencapai 6,8 persen dan terus menurun hingga 6,6 persen di bulan Agustus 

2011, atau sekitar 7,7 juta jiwa dari total angkatan kerja sebesar 117,4 juta jiwa.  

Grafik II.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran  

 

               Sumber: Badan Pusat Statistik 

Komposi penyebaran tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi masih tetap didominasi sektor 

pertanian, walaupun terus mengalami tren penurunan. Porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor 

pertanian pada tahun 2010 mencapai 38,3 persen dan terus menurun hingga mencapai 35,9 

persen di tahun 2011. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan peran sektor tersebut 
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terhadap PDB. Penyebaran alokasi tenaga kerja di sektor lain  yang cukup besar antara lain di 

sektor perdagangan, sektor jasa, dan industri yang pada tahun 2011 masing-masing mencapai 

21,3 persen, 15,2 persen dan 13,3 persen. 

Grafik II.26 Komposisi Lapangan Kerja tahun 2010 – 2011 (persen) 

 

2010 2011 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
 

 

Berdasarkan proyeksi Kemnakertrans, pada tahun 2012 angkatan kerja di Indonesia 

diperkirakan bertambah sebanyak 2,02 juta orang menjadi 119,39 juta orang, sedangkan 

kesempatan kerja diharapkan akan bertambah untuk 2,70 juta orang menjadi 112,9 juta orang. 

Pemerintah tetap berupaya keras untuk melakukan strategi kebijakan dan sinkronisasi antara 

kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja. Strategi tersebut juga disertai langkah-

langkah untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta upaya-upaya 

perlindungan tenaga kerja.  Dengan adanya sinergi dari setiap stake holder, tingkat pengangguran 

terbuka pada tahun 2012 diyakini akan berkurang dan mampu mencapai sasaran pembangunan 

sebesar 6,4-6,6 persen. 

Pertumbuhan ekonomi 2010-2011 yang diiringi oleh tingkat inflasi yang rendah mampu 

menurunkan persentase tingkat kemiskinan. Dalam kurun waktu tersebut, perekonomian 

domestik mampu tumbuh masing-masing mencapai 6,2 persen dan 6,5 persen. Di antara 

multiflier efek pertumbuhan ekonomi tersebut adalah menurunnya tingkat kemiskinan 

Indonesia. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan turun dari 13,33 persen pada Maret 2010 

menjadi 12,49 persen pada Maret 2011. Tingkat kemiskinan ini terus menurun pada September 

2011 menjadi 12,36 persen, atau telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 130 

ribu jiwa dibandingkan bulan Maret 2011.  

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut disumbangkan oleh menurunnya jumlah penduduk 

miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin di 

daerah perkotaan berkurang sekitar 0,09 juta orang dari 11,05 juta menjadi 10,95 juta orang 

pada September 2011. Seiring dengan perkotaan, pada periode yang sama jumlah penduduk 

miskin di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,04 juta orang atau turun dari 18,97 juta menjadi 
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18,94 juta orang. Demikian juga secara persentase, penduduk miskin di daerah perkotaan pada 

September 2011 mengalami penurunan dari 9,23 persen menjadi 9,09 persen dan persentase 

penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode yang sama turun dari 15,72 persen menjadi 

15,59 persen.  

 

Tabel II.13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

 

          Sumber: Badan Pusat Statistik 

Penurunan indikator kemiskinan tidak hanya terlihat dalam hal jumlah, Indeks Kedalamam 

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret sampai dengan 

September  2011  juga mengalami penurunan. Indeks P1 turun dari 2,08 pda Maret 2011, menjadi 

2,05 pada September 2011. Indikator tersebut mencerminkan rata-rata pendapatan penduduk 

miskin semakin membaik dan mendekati batas garis kemiskinan. Demikian juga Indeks P2 turun 

dari 0,55 menjadi 0,53 yang mencerminkan semakin mengecilnya ketimpangan rata-rata 

pendapatan di antara penduduk miskin. 

Perbaikan masalah kemiskinan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah untuk 

menjaga stabilitas harga pangan. Sebagaimana diketahui, penghasilan masyarakat miskin 

sebagian besar dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Dengan kebijakan-

kebijakan stabilitas harga tersebut, antara lain program Raskin, maka tercipta perbaikan daya 

beli dan pendapatan riil masyarakat miskin sehingga memberi peluang lebih besar bagi 

peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut. 

Di tahun 2012, Pemerintah tetap melanjutkan program-program pengentasan kemiskinan yang 

telah berlangsung selama 2011. Strategi program pengentasan kemiskinan tetap diarahkan pada 

4 strategi utama, yang meliputi: (a) pemenuhan kebutuhan dasar, (b) pemberdayaan masyarakat 

miskin, (c) perbaikan akses, dan (d) jaminan sosial. Dengan pelaksanaan strategi tersebut, 

Pemerintah yakin pencapaian sasaran pembangunan 2012 untuk penurunan angka kemiskinan 

pada kisaran  10,5 – 11,5 persen akan terpenuhi.  

  

Daerah/Tahun
Jumlah Penduduk Miskin 

(juta)

Persentase         

penduduk miskin

Perkotaan

-       Maret 2011 11,05 9,23

-       September 2011 10,95 9,09

Perdesaan

-       Maret 2011 18,97 15,72

-       September 2011 18,94 15,59

Kota dan Desa

-       Maret 2011 30,02 12,49

-       September 2011 29,89 12,36
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Grafik II.27 Perkembangan Angka Kemiskinan 

 

                       Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

B. TANTANGAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 

Tantangan Perekonomian Global 2013 

Pertumbuhan Ekonomi Dunia 

Di tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2012. 

Pemulihan ekonomi akan terjadi di berbagai kawasan, setelah menghadapi kondisi yang kurang 

kondusif di tahun sebelumnya. Pemulihan mulai berjalan sebagai dampak berbagai kebijakan 

antisipasi krisis yang telah diberlakukan di berbagai negara dunia  akan mulai menunjukkan hasil 

di tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat dari 3,5 persen (yoy) 

di tahun 2012 menjadi 4,1 persen (yoy) di tahun 2013. Laju pertumbuhan di negara-negara maju 

bahkan diperkirakan akan meningkat melebihi laju pertumbuhan di tahun 2011 maupun 2012 

yakni menjadi 2,0 persen (yoy). Sementara laju pertumbuhan negara-negara berkembang yang 

diperkirakan sebesar 6,0 persen (yoy) di tahun 2013 juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2012, 

namun tidak sebaik pertumbuhan di tahun 2011. 

Walaupun pemulihan mulai terjadi, masih terdapat risiko yang dapat muncul di tahun 2013, 

antara lain yang akan dihadapi kawasan Eropa. Meskipun diharapkan permasalahan utang 

beberapa negaranya dapat diselesaikan di tahun 2012. Tekanan penghematan anggaran yang 

berdampak pada berkurangnya belanja upah pegawai, belanja sosial, serta meningkatnya 

pengangguran akan sulit untuk dapat diatasi oleh beberapa negara Eropa. Italia diperkirakan 

masih akan mengalami kontraksi perekonomian di tahun 2013 dengan pertumbuhan -0,3 persen 

(yoy). Sementara Jerman dan Perancis masih akan menjadi penopang pertumbuhan di kawasan 

Eropa, dengan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 masing-masing sebesar 1,5 persen (yoy) 

dan 1,0 persen (yoy). Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa pada 

2013 diperkirakan sebesar 0,9 persen (yoy). 
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Tabel II.14 Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Kawasan (persen,yoy) 

 
    Sumber: WEO, April 2012 

 

Setelah mengalami kemunduran akibat kondisi fiskalnya, perekonomian AS tampaknya akan 

mulai menunjukkan pemulihan yang berlanjut di tahun 2013. Laju pertumbuhan AS diperkirakan 

akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 maupun 2012 yakni sebesar 2,4 persen (yoy). Kondisi 

serupa diperkirakan juga terjadi di Jepang yang kembali bangkit setelah mengalami kontraksi di 

tahun 2011 akibat dampak lanjutan dari bencana tsunami yang menerpa sektor perdagangan 

internasionalnya. Di tahun 2013 pertumbuhan Jepang diperkirakan akan melaju sebesar 1,7 

persen (yoy). Demikian pula dengan Inggris yang masih dapat mempertahankan laju 

pertumbuhan 2,0 persen (yoy) di tahun 2013. 

Di kawasan negara berkembang, kawasan Asia masih akan menjadi pemimpin laju pertumbuhan 

ekonomi di tahun 2013, terutama Cina dan India. Pertumbuhan ekonomi Cina dan India di tahun 

2013 masing-masing diperkirakan sebesar 8,8 persen (yoy) dan 7,3 persen (yoy). negara-negara 

ASEAN 5 juga diperkirakan masih akan mengalami percepatan pertumbuhan yang terus 

meningkat sejak tahun 2011. Di tahun 2013 ASEAN 5 diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,2 

persen (yoy). Tekanan yang dialami negara-negara berkembang di tahun 2012 sebagai dampak 

dari perlambatan perekonomian dunia akan lebih longgar di tahun 2013, sehingga kondisi ini 

dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk memicu pertumbuhan ekonominya 

melalui investasi dan perdagangan internasionalnya. 

2010 2011 2012* 2013*

Kawasan/Negara

Dunia 5,3 3,9 3,5 4,1

Negara Maju 3,2 1,6 1,4 2,0

AS 3,0 1,7 2,1 2,4

Kawasan Eropa 1,9 1,4 -0,3 0,9

   Jerman 3,6 3,1 0,6 1,5

   Perancis 1,4 1,7 0,5 1,0

   Spanyol -0,1 0,7 -1,8 0,1

   Italia 1,8 0,4 -1,9 -0,3

Inggeris 2,1 0,7 0,8 2,0

Jepang 4,4 -0,7 2,0 1,7

Korea Selatan 6,3 3,6 3,5 4,0

Negara Berkembang 7,5 6,2 5,7 6,0

China 10,4 9,2 8,2 8,8

India 10,6 7,2 6,9 7,3

ASEAN-5 7,0 4,5 5,4 6,2
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Perdagangan Internasional 

Aktivitas perdagangan internasional yang mengalami perlambatan di tahun 2012 akibat 

menurunnya permintaan di negara-negara maju khususnya kawasan Eropa, diperkirakan akan 

kembali melaju di tahun 2013. Volume perdagangan internasional di tahun 2013 diperkirakan 

akan tumbuh sebesar 5,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 

4,0 persen (yoy). Meskipun terjadi percepatan laju pertumbuhan volume perdagangan, tingkat 

pemulihan belum cukup kuat. Perdagangan internasional masih mendapat risiko tekanan dari 

kondisi ekonomi di negara-negara maju Eropa yang belum sepenuhnya pulih. 

Tabel II.15 Pertumbuhan Volume Perdagangan (persen,yoy) 

 

  Sumber: WEO. April 2012 

 

Ekspor negara maju akan tumbuh sebesar 4,7 persen (yoy) dan impor akan tumbuh 4,1 persen 

(yoy). Pertumbuhan impor yang lebih cepat dibandingkan tahun 2012 disebabkan oleh mulai 

membaiknya permintaan sektor industri, meskipun dengan perkembangan yang lambat. 

Di negara-negara berkembang, pertumbuhan impor masih lebih cepat dibandingkan 

pertumbuhan eskpornya. Di tahun 2013, ekspor negara berkembang diperkirakan tumbuh 7,2 

persen (yoy) dan impor tumbuh 8,1 persen (yoy). Hal ini perlu diwaspadai karena semakin lama 

akan berpotensi pada terjadinya defisit neraca perdagangan. Hingga saat ini nilai ekspor impor di 

negara-negara berkembang cenderung mengandalkan kenaikan harga komoditas, sehingga 

investasi pada sektor industri yang berorientasi ekspor di negara-negara berkembang perlu 

ditingkatkan kembali.  

Di samping itu perlu dikembangkan kerjasama antar negara-negara berkembang dalam hal 

perdagangan internasional. Hal ini dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi perekonomian di 

negara-negara maju yang berdampak pada permintaannya. Sebagai alternatif untuk 

meningkatkan volume perdagangan, maka perlu adanya pengembangan pasar tujuan ekspor ke 

negara-negara berkembang lainnya. 

Inflasi Dunia 

Di tahun 2013, inflasi diperkirakan akan tetap bergerak stabil dan cenderung melambat. Di 

negara-negara maju, laju inflasi rata rata diperkirakan sebesar 1,7 persen (yoy) dan di negara-

2010 2011 2012* 2013*

Dunia 12,9 5,8 4,0 5,6

Negara Maju 11,8 4,8 2,1 4,4

   Ekspor 12,2 5,3 2,3 4,7

   Impor 11,5 4,3 1,8 4,1

Negara Berkembang 15,0 7,7 7,5 7,6

   Ekspor 14,7 6,7 6,6 7,2

   Impor 15,3 8,8 8,4 8,1



Bab II Kerangka Ekonomi Makro 

 
 

41 
 

negara berkembang sebesar 5,6 persen (yoy). Masih relatif lemahnya permintaan di beberapa 

negara maju Eropa, serta perbaikan jalur distribusi diperkirakan akan berdampak pada turunnya 

harga komoditas internasional. Harga minyak dunia diperkirakan akan turun 4,1 persen dan 

komoditas non migas turun 2,1 persen. 

Meskipun demikian, masih terdapat risiko perkembangan geopolitik yang akan berdampak 

signifikan terhadap ketersediaan komoditas internasional. Konflik politik di kawasan timur 

tengah dapat kembali terjadi sehingga dapat memicu tekanan pada harga minyak mentah dunia. 

Kekhawatiran pasar dapat meningkat karena tiga negara Eropa yakni Italia, Yunani dan Spanyol 

memiliki ketergantungan yang besar terhadap impor minyak dari Iran. Di tahun 2010, nilai impor 

minyak dari Iran ke tiga negara tersebut mencapai 68,5 persen dari total impor minyak Iran ke 

Eropa. 

Di samping itu, ketidakpastian kondisi iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia juga menjadi 

faktor yang perlu diperhatikan. Anomali iklim dapat mengganggu jalur distribusi komoditas 

internasional serta mengganggu periode panen komoditas pangan dunia. 

Tantangan Domestik 

Kegiatan pembangunan 2013 disusun berdasarkan tema yang diarahkan untuk menjawab 

permasalahan yang akan dihadapi ekonomi domestik. Berdasarkan perkembangan ekonomi 

global dan domestik serta pekiraan kondisi ke depan, diperkirakan dua tantangan utama bidang 

ekonomi ekonomi tahun 2013 adalah masalah ketahanan ekonomi domestik serta masalah 

perluasan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. 

Dalam hal ketahanan ekonomi, secara umum tantangan yang dihadapi adalah perumusan 

kebijakan dan strategi tepat untuk meningkatkan kemampuan perekonomian nasional untuk 

mengatasi tekanan-tekanan dalam bidang fiskal, moneter, neraca pembayaran. Daya tahan juga 

perlu diarahkan pada sektor riil dalam hal daya saing baik di pasar dalam negeri maupun 

internasional, sehingga mampu menjaga laju pertumbuhan yang berkesinambungan. 

Pertumbuhan tersebut akan didukung oleh peningkatan investasi, serta ketersediaan 

infrastruktur dan sumber energi yang memadai. Perbaikan kinerja sektor riil perlu disertai 

dengan distribusi dan stabilitas harga untuk menjamin dukungan sisi permintaan domestik dan 

daya beli masyarkat yang terjaga. Selanjutnya hasil-hasil pembangunan tersebut harus 

mendorong peningkatan pendapatan, peluang kerja yang lebih baik, serta peningkatan 

kesejahteraan rakyat secara merata. Dengan demikian kegiatan perekonomian dan hasil 

pembangunan akan lebih bersifat inklusif. 

 

Sasaran Pembangunan 2013 

Pertumbuhan Ekonomi  

Pada tahun 2013 perekonomian nasional diharapkan mampu tumbuh lebih baik dari tahun 2012. 

Perekonomian global diperkirakan memasuki masa pemulihan yang akan berdampak positif pada 

kinerja ekspor. Laju inflasi yang terkendali akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berarti 
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pula peningkatan pada konsumsi masyarakat. Meningkatnya ekspor dan konsumsi rumah tangga 

tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kinerja investasi dan impor.  

Dengan melihat berbagai pertimbangan tersebut, maka pertumbuhan PDB pada tahun 2013 

diperkirakan berada pada kisaran 6,8-7,2 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 

yang diperkirakan sebesar 6,5 persen (yoy). Sumber-sumber pertumbuhan PDB pada tahun 2013 

diperkirakan didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi (PMTB), dan ekspor. Dari sisi 

produksi, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, 

serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Perubahan mendasar yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 adalah 

diperkirakan terjadinya pergeseran dalam sumber pendorong utama pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Diharapkan pada tahun 2013 investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan 

ekonomi Indoensia. Hal ini tercermin dalam angka kontribusi investasi dalam tahun 2013 yang 

mengalami peningkatan tinggi bahkan melebihi kontribusi konsumsi masyarakat. Selama ini 

konsumsi masyarakat selalu menjadi kontributor atau penyumbang terbesar dalam pertumbuhan 

ekonomi, pada tahun 2013 perannya mulai tergerser oleh investasi/PMTB yang semakin 

meningkat. 

Tabel II.16 Sumber Pengeluaran PDB tahun 2013 

Pengeluaran 2013 

Konsumsi Masyarakat 4,8-5,2 

Konsumsi Pemerintah 6,7–7.1 

PMTB 11,9-12,3 

Ekspor 11,7-12,1 

Impor 13,5-13,9 

PDB  6,8-7,2 

    Sumber: Kementerian Keuangan 

Pada tahun 2013, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8-5,2 persen (yoy). 

Laju inflasi yang relatif stabil diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga 

menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga masih akan 

terus melanjutkan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercantum 

dalam MP3KI. 

Konsumsi pemerintah pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh 6,7–7,1 persen (yoy). Pemerintah 

masih terus berupaya untuk mengoptimalkan anggaran belanja dengan melanjutkan program 

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan penyerapan anggaran. Belanja barang akan ditingkatkan sebagai persiapan pesta 

demokrasi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.  

Investasi/PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 11,9–12,3 persen (yoy) di tahun 2013. 

Keberlanjutan program MP3EI yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur diharapkan 

masih akan menjadi pendorong dalam kinerja investasi. Selain itu, posisi investment grade yang 
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diperoleh Indonesia sejak akhir tahun 2011 diharapkan akan menarik minat investor untuk 

menanamkan investasinya di Indonesia. Salah satu prioritas dalam RKP 2013 adalah iklim 

investasi dan iklim usaha. Peningkatan kemudahan berusaha dimaksudkan untuk mendorong 

terciptanya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga dapat meningkatkan 

investasi dan mendorong kesempatan berusaha yang lebih luas. Membaiknya iklim investasi dan 

kemudahan berusaha (ease of doing business) dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain : (i) 

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); 

(ii) peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; (iii) pengelolaan fasilitas ekspor dan impor; (iv) 

pengembangan sarana distribusi perdagangan; (v) koordinasi kebijakan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK); dan (vi) perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial. Di 

samping itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan insentif fiskal antara lain berupa tax 

allowance dan tax holiday untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. Kontribusi investasi 

di tahun 2013 diperkirakan mulai menggeser posisi konsumsi masyarakat sebagai kontributor 

utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2013 kontribusi investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,03 persen hingga 3,13 persen lebih tinggi bila 

dibandingkan kontribusi konsumsi masyarakat sebesar 2,63 persen hingga 2,85 persen. Sumber-

sumber investasi antara lain berasal dari realisasi PMA/PMDN, belanja modal pemerintah, CAPEX 

BUMN, laba ditahan, kredit perbankan, dan lain-lain.    

Dari sisi perdagangan internasional, kinerja ekspor-impor mengalami peningkatan pertumbuhan 

yaitu berkisar antara 11,7-12,1 persen (yoy) dan 13,5-13,9 persen (yoy). Kondisi perekonomian 

global di tahun 2013 diharapkan mengalami pemulihan. Dengan membaiknya pertumbuhan 

ekonomi global maka volume perdagangan dunia kembali akan meningkat sehingga secara tidak 

langsung juga akan meningkatkan ekspor Indonesia ke beberapa negara sebagai pasar tujuan 

ekspor Indonesia. Sejalan dengan kinerja ekspor, impor juga mengalami peningkatan. Impor 

barang modal dan bahan baku masih diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi dan sektor 

produksi. Sementara itu, sebagian konsumsi masyarakat juga masih memerlukan impor barang 

konsumsi meskipun prosentasinya relatif kecil.  

Dari sisi produksi, kinerja semua sektor diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2012. sektor 

pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran masih menjadi sektor yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan 

PDB.  

Sektor pertanian pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,7-4,1 persen. Ketahanan 

pangan merupakan salah satu prioritas didalam RKP 2013. Kebijakan ketahanan pangan antara 

lain : (i) peningkatan produksi pangan, terutama upaya menuju surplus beras 10 juta ton per 

tahun mulai tahun 2014, serta pencapaian produksi perikanan 22,39 juta ton pada tahun 2014; 

(ii) pemantapan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal; (iii) peningkatan 

keterjangkauan harga dan distribusi pangan; (iv) perlindungan dan pemberdayaan petani serta 

peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa kegiatan untuk mencapai surplus beras 10 juta ton 

antara lain : (i) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; (ii) pengelolaan air irigasi untuk 

pertanian; (iii) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan 

lainnya; (iv) pemantapan sistem penyuluhan pertanian; (v) penyediaan dan pengembangan 

statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (vi) fasilitas pupuk dan pestisida; (vii) 

pengelolaan produksi budidaya serealia; (viii) pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman 
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pangan; (ix) penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI); (x) penanganan pasca panen tanaman 

pangan; (xi) pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan 

pangan segar; (xii) peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; serta  

(xiii) peningkatan kuantitas dan kualitas bibit ternak sapi lokal. 

Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan 

adanya program reindustrialisasi.Pada tahun 2013 pertumbuhan sektor industri pengolahan 

diperkirakan berada pada kisaran 6,5-6,9 persen (yoy). Akselerasi industrialisasi dilakukan 

melalui (i) pertumbuhan industri pengolah hasil tambang, (ii) pertumbuhan industri pengolah 

hasil pertanian, (iii) pertumbuhan industri padat karya dan penyedia kebutuhan dalam negeri, 

serta (iv) pengembangan IKM yang kuat, sehat, dan mandiri. Kebijakan di sektor industri 

pengolahan dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor 

ekonomi, antara lain : (i) revitalisasi dan penumbuhan industri material dasar logam; 

(ii) revitalisasi dan penumbuhan industri tekstil dan aneka; (iii) revitalisasi dan penumbuhan 

industri hasil hutan dan perkebunan; (iv) revitalisasi dan penumbuhan industri makanan, hasil 

laut, dan perikanan; (v) penumbuhan industri alat transportasi darat; (vi) penguatan riset dan 

standardisasi bidang industri; dan (vii) penyebaran dan penumbuhan industri kecil dan 

menengah. 

Pada tahun 2013 sektor konstruksi diperkirakan tumbuh sebesar 7,5-7,9 persen (yoy).  

Pertumbuhan sektor industri didorong oleh berbagai proyek infrastruktur sebagai kelanjutan 

MP3EI dan merupakan salah satu prioritas nasional. Kegiatan Percepatan pembangunan 

infrastruktur yang berupa domestic connectivity antara lain berupa : (i) pelaksanaan preservasi 

dan peningkatan kapasitas jalan nasional; (ii) pembangunan dan pengelolaan prasarana dan 

fasilitas pendukung kereta api; (iii) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana 

bandar udara; (iv) pembangunan sarana dan prasarana transportasi ASDP dan pengelolaan 

prasarana lalulintas ASDP; dan (v) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang 

pelabuhan dan pengerukan. 

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran di tahun 2013 diperkirakan tumbuh 8,9-9,3 persen 

(yoy). Daya beli masyarakat diharapkan masih tetap terjaga sehingga mampu menjadi pendorong 

tumbuhnya sektor ini. Selain itu kinerja sektor ini terkait juga dengan kinerja sektor industri dan 

impor. Perdagangan ritel baik yang berupa lokal maupun modern diperkirakan makin marak 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Jumlah wisatawan asing dan domestik juga 

diperkirakan meningkat sehingga mampu meningkatkan sektor pariwisata dan tingkat hunian 

hotel dan restoran. 

Secara rinci perkiraan pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel II.17 Pertumbuhan PDB Sektoral 2013 (Persen, YoY) 

 

Sumber : Kementerian Keuangan 

Inflasi 

Tekanan inflasi pada tahun 2013 

diperkirakan masih berada di atas 

pola normal, seiring dengan 

kecenderungan masih tingginya 

harga bahan pangan dan energi di 

pasar internasional. Beberapa 

prakarsa program penyehatan 

ekonomi diharapkan dapat 

mempercepat proses pemulihan 

ekonomi Eropa, sehingga dapat 

mendorong peningkatan ekonomi 

dunia. Kondisi tersebut akan 

mendorong peningkatan inflasi di 

negara mitra dagang utama 

Indonesia, sehingga berpotensi 

untuk meningkatkan tekanan dari 

sisi imported inflation. Dampak tingginya harga bahan pangan dan energi di pasar internasional 

terhadap pasar domestik perlu dijaga agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap 

perekonomian nasional. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pasokan dan menjaga distribusi 

bahan pangan, seperti melalui implementasi program MP3EI dan MP3KI serta penataan jalur 

distribusi dan logistik nasional (silognas) diharapkan dapat meredam kenaikan inflasi dari sisi 

volatile foods. Disamping itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin 

baik yang didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya 

pengendalian inflasi diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga di dalam negeri. Dalam 

kaitan dengan ekspektasi inflasi, Pemerintah menyadari perlunya perbaikan upaya-upaya 

sosialisasi kebijakan untuk lebih memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. 

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tersebut dan kebijakan fiskal, 

sektor riil dan moneter dalam pengendalian inflasi, maka tahun 2013 inflasi diperkirakan berada 

pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen, berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2013 yang 

Lapangan Usaha 2013

Pertanian, Peternakan  3,7 - 4,1 

Pertambangan dan Penggalian  2,8 - 3,2 

Industri Pengolahan  6,5 - 6,9 

Listrik, Gas, Dan Air Bersih  6,6 - 7,0 

Konstruksi  7,5 - 7,9 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran  8,9 - 9,3 

Pengangkutan dan Komunikasi  12,1 - 12,5

Keuangan, Real Estat & Jasa Perush.  6,1 - 6,5 

Jasa-Jasa  6,0 - 6,4 

Produk Domestik Bruto  6,8 - 7,2 

Grafik II.28 Perkembangan dan Proyeksi Inflasi 
2005– 2013 (Persen) 

 

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan 
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ditetapkan sebesar 4,5 ± 1,0 persen. Seiring dengan peningkatan harga komoditas energi di pasar 

internasional, tekanan terhadap upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan juga 

semakin meningkat. Dalam rangka menjaga sustainbilitas fiskal jangka menengah dan panjang, 

pemerintah secara bertahap akan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi subsidi 

energi dalam rangka peningkatan kualitas belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, penyaluran subsidi diupayakan agar lebih tepat sasaran 

dengan terus melakukan pengembangan penggunaan sumber-sumber energi alternatif dalam 

rangka menciptakan kemandirian energi nasional. Melalui efisiensi subsidi energi tersebut 

diharapkan dapat direalokasi guna meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur 

dan sarana-prasarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 

Nilai Tukar 

Pergerakan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS 

tahun 2013 masih akan 

dipengaruhi oleh bauran 

beberapa faktor yang berasal 

dari dalam dan luar negeri. 

Peningkatan impor 

khususnya impor bahan 

baku dan barang modal 

dalam rangka mendukung 

aktivitas ekonomi dan 

investasi nasional 

merupakan salah satu faktor 

pendorong depresiasi nilai 

tukar. Di samping itu, risiko 

pelemahan juga akan 

dipengaruhi skenario pilihan kebijakan harga BBM dalam negeri yang juga akan mempengaruhi 

besaran impor bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. 

Membaiknya perekonomian AS dan semakin menariknya obligasi pemerintah AS merupakan 

risiko lain yang dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia. Meskipun 

terdapat berbagai risiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2013, 

namun membaiknya kondisi fundamental ekonomi seiring dengan meningkatnya alokasi dana 

infrastruktur serta komitmen pemerintah dalam inisiatif pembangunan dalam upaya 

mempercepat pelaksanaan MP3EI dapat menjadi insentif bagi arus investasi asing ke Indonesia. 

Berdasarkan perkembangan beberapa faktor tersebut, pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah 

terhadapdolar AS tahun 2013 diperkirakan akan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp8.700 – 

Rp9.300 per dolar AS.  

Suku Bunga SPN 3 Bulan 

Pada tahun 2013, kinerja ekonomi dan keuangan global diperkirakan akan membaik walau masih 

terdapat risiko tekanan perekonomian di kawasan Eropa. Kebijakan negara-negara maju 

diperkirakan diarahkan untuk tetap memberikan insentif cukup bagi pemulihan ekonomi baik 

Grafik II.29 Perkembangan Dan Proyeksi Nilai Tukar  

2005– 2013 

 

       Sumber: Bank Indonesia dan Kemenkeu 
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berupa pengucuran likuiditas dan menjaga tingkat bunga cukup rendah untuk mendorong 

aktivitas sektor riil. Dengan demikian likuiditas di pasar global diperkirakan masih cukup tinggi.  

Perekonomian Indonesia masih mempunyai cukup peluang untuk menarik arus likuiditas ke 

pasar domestik, antara lain didukung oleh kinerja ekonomi selama ini yang cukup baik, serta 

tingkat imbal investasi portofolio yang cukup bersaing. Kondisi kesehatan fiskal Indonesia masih 

cukup baik sehingga memberikan insentif positif bagi instrumen SPN 3 bulan sebagai alternatif 

investasi bagi para pemilik modal. Berdasarkan hal tersebut maka tingkat suku bunga SPN 3 

bulan di tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 4,5 – 5,5 persen, tidak bergerak jauh dari 

rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun sebelumnya. 

Harga Minyak dan Lifting Minyak dan Gas 

Tingginya permintaan minyak dunia pada tahun 2012 dan 2013 sebagai dampak atas 

peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi serta semakin menipisnya 

cadangan minyak dunia akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga minyak pada tahun-

tahun tersebut. Badan Energi Amerika (EIA) memperkirakan harga minyak WTI tahun 2013 akan 

berada pada level US$105,75 per barel, sama dengan perkiraan tahun 2012 sebesar US$105,72 

per barel. Tingginya harga tersebut antara lain didasarkan pada meningkatnya perkiraan 

pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,5 persen pada tahun 2012 menjadi 4,1 persen pada tahun 

2013. Sementara untuk harga Brent tahun 2013, perkiraan beberapa institusi keuangan 

internasional bervariasi antara USD90,5 per barel hingga USD130 per barel dengan median 

USD115 per barel. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka harga minyak ICP tahun 

2013 diperkirakan berada pada kisaran US$100 – US$120  per barel. 

Sementara itu, dengan dilakukannya usaha-usaha peningkatan produksi minyak seperti upaya 

menahan penurunan produksi hingga 5% pertahun serta upaya-upaya lain untuk 

mengoptimalkan produksi, di antaranya melalui beberapa put on production/POP (produksi dari 

lapangan yang belum masuk masa produksi); percepatan pengembangan lapangan baru baik dari 

lapangan yang rencana pengembangannya (plan of development/POD) sudah disetujui (POD 

onstream) maupun POD yang masih dalam proses persetujuan (Pre POD), termasuk lapangan 

yang idle; optimasi produksi di lapangan existing; serta penerapan teknologi tingkat lanjut untuk 

mengangkat minyak (enhanced oil recovery/EOR) di Lapangan Pertamina, dan penambahan 

fasilitas produksi. Jumlah penambahan produksi minyak dari upaya optimalisasi produksi (POP, 

POD, EOR, dan fasilitas produksi) pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 23,6 ribu barel per 

hari.  

Berdasarkan kondisi di atas makalifting minyak tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 

910-940 ribu barel per hari, dua terbesar di antaranya berasal dari ladang Chevron Pacific 

Indonesia sebesar 340 ribu barel per hari dan Pertamina sebesar 135 ribu barel per hari, diikuti 

oleh Total E&P Indonesie, ConocoPhillips, dan lain-lain. 
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diperoleh Indonesia sejak akhir tahun 2011 diharapkan akan menarik minat investor untuk 

menanamkan investasinya di Indonesia. Salah satu prioritas dalam RKP 2013 adalah iklim 

investasi dan iklim usaha. Peningkatan kemudahan berusaha dimaksudkan untuk mendorong 

terciptanya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga dapat meningkatkan 

investasi dan mendorong kesempatan berusaha yang lebih luas. Membaiknya iklim investasi dan 

kemudahan berusaha (ease of doing business) dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain : (i) 

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); 

(ii) peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; (iii) pengelolaan fasilitas ekspor dan impor; (iv) 

pengembangan sarana distribusi perdagangan; (v) koordinasi kebijakan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK); dan (vi) perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial. Di 

samping itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan insentif fiskal antara lain berupa tax 

allowance dan tax holiday untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. Kontribusi investasi 

di tahun 2013 diperkirakan mulai menggeser posisi konsumsi masyarakat sebagai kontributor 

utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2013 kontribusi investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,03 persen hingga 3,13 persen lebih tinggi bila 

dibandingkan kontribusi konsumsi masyarakat sebesar 2,63 persen hingga 2,85 persen. Sumber-

sumber investasi antara lain berasal dari realisasi PMA/PMDN, belanja modal pemerintah, CAPEX 

BUMN, laba ditahan, kredit perbankan, dan lain-lain.    

Dari sisi perdagangan internasional, kinerja ekspor-impor mengalami peningkatan pertumbuhan 

yaitu berkisar antara 11,7-12,1 persen (yoy) dan 13,5-13,9 persen (yoy). Kondisi perekonomian 

global di tahun 2013 diharapkan mengalami pemulihan. Dengan membaiknya pertumbuhan 

ekonomi global maka volume perdagangan dunia kembali akan meningkat sehingga secara tidak 

langsung juga akan meningkatkan ekspor Indonesia ke beberapa negara sebagai pasar tujuan 

ekspor Indonesia. Sejalan dengan kinerja ekspor, impor juga mengalami peningkatan. Impor 

barang modal dan bahan baku masih diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi dan sektor 

produksi. Sementara itu, sebagian konsumsi masyarakat juga masih memerlukan impor barang 

konsumsi meskipun prosentasinya relatif kecil.  

Dari sisi produksi, kinerja semua sektor diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2012. sektor 

pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran masih menjadi sektor yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan 

PDB.  

Sektor pertanian pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,7-4,1 persen. Ketahanan 

pangan merupakan salah satu prioritas didalam RKP 2013. Kebijakan ketahanan pangan antara 

lain : (i) peningkatan produksi pangan, terutama upaya menuju surplus beras 10 juta ton per 

tahun mulai tahun 2014, serta pencapaian produksi perikanan 22,39 juta ton pada tahun 2014; 

(ii) pemantapan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal; (iii) peningkatan 

keterjangkauan harga dan distribusi pangan; (iv) perlindungan dan pemberdayaan petani serta 

peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa kegiatan untuk mencapai surplus beras 10 juta ton 

antara lain : (i) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; (ii) pengelolaan air irigasi untuk 

pertanian; (iii) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan 

lainnya; (iv) pemantapan sistem penyuluhan pertanian; (v) penyediaan dan pengembangan 

statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (vi) fasilitas pupuk dan pestisida; (vii) 

pengelolaan produksi budidaya serealia; (viii) pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman 

pangan; (ix) penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu 
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Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI); (x) penanganan pasca panen tanaman 

pangan; (xi) pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan 

pangan segar; (xii) peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; serta  

(xiii) peningkatan kuantitas dan kualitas bibit ternak sapi lokal. 

Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan 

adanya program reindustrialisasi. Pada tahun 2013 pertumbuhan sektor industri pengolahan 

diperkirakan berada pada kisaran 6,5-6,9 persen (yoy). Akselerasi industrialisasi dilakukan 

melalui (i) pertumbuhan industri pengolah hasil tambang, (ii) pertumbuhan industri pengolah 

hasil pertanian, (iii) pertumbuhan industri padat karya dan penyedia kebutuhan dalam negeri, 

serta (iv) pengembangan IKM yang kuat, sehat, dan mandiri. Kebijakan di sektor industri 

pengolahan dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor 

ekonomi, antara lain : (i) revitalisasi dan penumbuhan industri material dasar logam; 

(ii) revitalisasi dan penumbuhan industri tekstil dan aneka; (iii) revitalisasi dan penumbuhan 

industri hasil hutan dan perkebunan; (iv) revitalisasi dan penumbuhan industri makanan, hasil 

laut, dan perikanan; (v) penumbuhan industri alat transportasi darat; (vi) penguatan riset dan 

standardisasi bidang industri; dan (vii) penyebaran dan penumbuhan industri kecil dan 

menengah. 

Pada tahun 2013 sektor konstruksi diperkirakan tumbuh sebesar 7,5-7,9 persen (yoy).  

Pertumbuhan sektor industri didorong oleh berbagai proyek infrastruktur sebagai kelanjutan 

MP3EI dan merupakan salah satu prioritas nasional. Kegiatan Percepatan pembangunan 

infrastruktur yang berupa domestic connectivity antara lain berupa : (i) pelaksanaan preservasi 

dan peningkatan kapasitas jalan nasional; (ii) pembangunan dan pengelolaan prasarana dan 

fasilitas pendukung kereta api; (iii) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana 

bandar udara; (iv) pembangunan sarana dan prasarana transportasi ASDP dan pengelolaan 

prasarana lalulintas ASDP; dan (v) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang 

pelabuhan dan pengerukan. 

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran di tahun 2013 diperkirakan tumbuh 8,9-9,3 persen 

(yoy). Daya beli masyarakat diharapkan masih tetap terjaga sehingga mampu menjadi pendorong 

tumbuhnya sektor ini. Selain itu kinerja sektor ini terkait juga dengan kinerja sektor industri dan 

impor. Perdagangan ritel baik yang berupa lokal maupun modern diperkirakan makin marak 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Jumlah wisatawan asing dan domestik juga 

diperkirakan meningkat sehingga mampu meningkatkan sektor pariwisata dan tingkat hunian 

hotel dan restoran. 

Secara rinci perkiraan pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel II.17 Pertumbuhan PDB Sektoral 2013 (Persen, YoY) 

Lapangan Usaha 2013 

Pertanian, Peternakan  3,7-4,1  

Pertambangan dan Penggalian  2,8-3,2  

Industri Pengolahan  6,5-6,9  

Listrik, Gas, Dan Air Bersih  6,6-7,0  

Konstruksi  7,5-7,9  
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Perdagangan, Hotel, dan Restoran  8,9-9,3  

Pengangkutan dan Komunikasi  12,1-12,5  

Keuangan, Real Estat & Jasa Perush.  6,1-6,5  

Jasa-Jasa  6,0-6,4  

Produk Domestik Bruto  6,8-7,2  
            Sumber : Kementerian Keuangan 

 

Inflasi 

Tekanan inflasi pada tahun 2013 

diperkirakan masih berada di atas 

pola normal, seiring dengan 

kecenderungan masih tingginya 

harga bahan pangan dan energi di 

pasar internasional. Beberapa 

prakarsa program penyehatan 

ekonomi diharapkan dapat 

mempercepat proses pemulihan 

ekonomi Eropa, sehingga dapat 

mendorong peningkatan ekonomi 

dunia. Kondisi tersebut akan 

mendorong peningkatan inflasi di 

negara mitra dagang utama 

Indonesia, sehingga berpotensi 

untuk meningkatkan tekanan dari 

sisi imported inflation. Dampak tingginya harga bahan pangan dan energi di pasar internasional 

terhadap pasar domestik perlu dijaga agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap 

perekonomian nasional. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pasokan dan menjaga distribusi 

bahan pangan, seperti melalui implementasi program MP3EI dan MP3KI serta penataan jalur 

distribusi dan logistik nasional (silognas) diharapkan dapat meredam kenaikan inflasi dari sisi 

volatile foods. Di samping itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin 

baik yang didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya 

pengendalian inflasi diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga di dalam negeri. Dalam 

kaitan dengan ekspektasi inflasi, Pemerintah menyadari perlunya perbaikan upaya-upaya 

sosialisasi kebijakan untuk lebih memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. 

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tersebut dan kebijakan fiskal, 

sektor riil dan moneter dalam pengendalian inflasi, maka tahun 2013 inflasi diperkirakan berada 

pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen, berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2013 yang 

ditetapkan sebesar 4,5 ± 1,0 persen. Seiring dengan peningkatan harga komoditas energi di pasar 

internasional, tekanan terhadap upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan juga 

semakin meningkat. Dalam rangka menjaga sustainbilitas fiskal jangka menengah dan panjang, 

pemerintah secara bertahap akan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi subsidi 

energi dalam rangka peningkatan kualitas belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, penyaluran subsidi diupayakan agar lebih tepat sasaran 

Grafik II.28 Perkembangan dan Proyeksi Inflasi 
2005– 2013 (Persen) 

 

   Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan 
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dengan terus melakukan pengembangan penggunaan sumber-sumber energi alternatif dalam 

rangka menciptakan kemandirian energi nasional. Melalui efisiensi subsidi energi tersebut 

diharapkan dapat direalokasi guna meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur 

dan sarana-prasarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.   

Nilai Tukar 

Pergerakan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS 

tahun 2013 masih akan 

dipengaruhi oleh bauran 

beberapa faktor yang berasal 

dari dalam dan luar negeri. 

Peningkatan impor 

khususnya impor bahan 

baku dan barang modal 

dalam rangka mendukung 

aktivitas ekonomi dan 

investasi nasional 

merupakan salah satu faktor 

pendorong depresiasi nilai 

tukar. Di samping itu, risiko 

pelemahan juga akan 

dipengaruhi skenario pilihan kebijakan harga BBM dalam negeri yang juga akan mempengaruhi 

besaran impor bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. 

Membaiknya perekonomian AS dan semakin menariknya obligasi pemerintah AS merupakan 

risiko lain yang dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia. Meskipun 

terdapat berbagai risiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2013, 

namun membaiknya kondisi fundamental ekonomi seiring dengan meningkatnya alokasi dana 

infrastruktur serta komitmen pemerintah dalam inisiatif pembangunan dalam upaya 

mempercepat pelaksanaan MP3EI dapat menjadi insentif bagi arus investasi asing ke Indonesia. 

Berdasarkan perkembangan beberapa faktor tersebut, pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS tahun 2013 diperkirakan akan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp8.700 – 

Rp9.300 per dolar AS.  

Suku Bunga SPN 3 Bulan 

Pada tahun 2013, kinerja ekonomi dan keuangan global diperkirakan akan membaik walau masih 

terdapat risiko tekanan perekonomian di kawasan Eropa. Kebijakan negara-negara maju 

diperkirakan diarahkan untuk tetap memberikan insentif cukup bagi pemulihan ekonomi baik 

berupa pengucuran likuiditas dan menjaga tingkat bunga cukup rendah untuk mendorong 

aktivitas sektor riil. Dengan demikian likuiditas di pasar global diperkirakan masih cukup tinggi.  

Perekonomian Indonesia masih mempunyai cukup peluang untuk menarik arus likuiditas ke 

pasar domestik, antara lain didukung oleh kinerja ekonomi selama ini yang cukup baik, serta 

tingkat imbal investasi portofolio yang cukup bersaing. Kondisi kesehatan fiskal Indonesia masih 

cukup baik sehingga memberikan insentif positif bagi instrumen SPN 3 bulan sebagai alternatif 

Grafik II.29 Perkembangan Dan Proyeksi Nilai Tukar  

2005– 2013 

 

       Sumber: Bank Indonesia dan Kemenkeu 
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investasi bagi para pemilik modal. Berdasarkan hal tersebut maka tingkat suku bunga SPN 3 

bulan di tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 4,5 – 5,5 persen, tidak bergerak jauh dari 

rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun sebelumnya. 

Harga Minyak dan Lifting Minyak dan Gas  

Tingginya permintaan minyak dunia pada tahun 2012 dan 2013 sebagai dampak atas 

peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi serta semakin menipisnya 

cadangan minyak dunia akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga minyak pada tahun-

tahun tersebut. Badan Energi Amerika (EIA) memperkirakan harga minyak WTI tahun 2013 akan 

berada pada level US$105,75 per barel, sama dengan perkiraan tahun 2012 sebesar US$105,72 

per barel. Tingginya harga tersebut antara lain didasarkan pada meningkatnya perkiraan 

pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,5 persen pada tahun 2012 menjadi 4,1 persen pada tahun 

2013. Sementara untuk harga Brent tahun 2013, perkiraan beberapa institusi keuangan 

internasional bervariasi antara USD90,5 per barel hingga USD130 per barel dengan median 

USD115 per barel. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka harga minyak ICP tahun 

2013 diperkirakan berada pada kisaran US$100 – US$120  per barel. 

Sementara itu, dengan dilakukannya usaha-usaha peningkatan produksi minyak seperti upaya 

menahan penurunan produksi hingga 5% per tahun serta upaya-upaya lain untuk 

mengoptimalkan produksi, di antaranya melalui beberapa put on production/POP (produksi dari 

lapangan yang belum masuk masa produksi); percepatan pengembangan lapangan baru baik dari 

lapangan yang rencana pengembangannya (plan of development/POD) sudah disetujui (POD 

onstream) maupun POD yang masih dalam proses persetujuan (Pre POD), termasuk lapangan 

yang idle; optimasi produksi di lapangan existing; serta penerapan teknologi tingkat lanjut untuk 

mengangkat minyak (enhanced oil recovery/EOR) di Lapangan Pertamina, dan penambahan 

fasilitas produksi. Jumlah penambahan produksi minyak dari upaya optimalisasi produksi (POP, 

POD, EOR, dan fasilitas produksi) pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 23,6 ribu barel per 

hari.  

Berdasarkan kondisi di atas maka lifting minyak tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 

910-940 ribu barel per hari, dua terbesar di antaranya berasal dari ladang Chevron Pacific 

Indonesia sebesar 340 ribu barel per hari dan Pertamina sebesar 135 ribu barel per hari, diikuti 

oleh Total E&P Indonesie, ConocoPhillips, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2013 

 

48 
 

Tabel II.18 Prognosa Lifting Minyak Per KKKS 

 

  Sumber: BP MIGAS 

Dengan memperhatikan tantangan yang terdapat pada kapasitas produksi dan lifting minyak 

mentah Indonesia, Pemerintah bermaksud mengusulkan variabel asumsi tambahan pada tahun 

2013 untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan sumber daya alam yang bersumber 

dari minyak mentah. Salah satu sumber daya alam yang diperkirakan masih cukup memadai 

adalah sumber daya gas bumi. Pilihan sumber daya gas bumi tersebut antara lain didasarkan 

pada pertimbangan Indonesia sebagai salah satu eksportir gas terbesar, keberadaan gas sebagai 

sumber energi alternatif minyak bumi yang cukup penting, serta upaya-upaya untuk 

mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri.    

Berbeda dengan cadangan minyak bumi yang terus menipis, cadangan gas bumi Indonesia masih 

cukup besar. Berdasarkan data tahun 2010, total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 

157,14 triliun standar kaki kubik (tscf) atau sekitar 3% dari cadangan gas dunia, yang terdiri dari 

cadangan terbukti 108,4 tscf dan cadangan potensial 48,74 tscf. Total cadangan gas bumi tersebut 

tersebar di beberapa wilayah Indonesia dengan dua terbesar adalah Natuna (51.46 tscf) dan 

Papua (24,32 tscf). 

Grafik II.30 Cadangan Gas Bumi (TSCF) 

  
Sumber: BP MIGAS 

 

No. Kontraktor

Prognosa Lifting Minyak 

2013 (ribu bph)

1 Chevron Pacific Ind. 340,000

2 PERTAMINA 135,000

3 Total E&P Indonesie 62,000

4 ConocoPhillips Ind. Ltd. 45,000

5 PHE - ONWJ 36,000

6 CNOOC SES Ltd. 35,000

7 Chevron Ind. Co. 28,000

8 Mobil Cepu Ltd. 27,000

9 PetroChina Int. (Jabung) Ltd. 18,000

10 PHE-West Madura Offshore 24,000

11 Medco E&P Ind. (Rimau) 17,000

12 BOB - BSP 16,000

13 Vico Ind. 16,500

14 ConocoPhillips (Grissik) Ltd. 11,000

15 JOB P - PetroChina East Java 11,000

16 Kontraktor lainnya 88,520

108.40 

48.74 

Terbukti Potensial
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Perkembangan produksi gas bumi Indonesia mengalami kecenderungan yang relatif stabil. Pada 

2010, produksi gas bumi Indonesia mencapai 1.577 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), 

naik 159 mboepd dari 1.418 mboepd pada 2009. Kenaikan produksi tersebut antara lain karena 

mulai berproduksinya beberapa lapangan baru dan optimalisasi produksi. Akan tetapi, pada 

tahun 2011 produksi gas bumi Indonesia mengalami penurunan menjadi 1.461 ribu barel setara 

minyak per hari. Tren penurunan produksi gas ini diikuti pada tahun 2012 yang diperkirakan 

mencapai 1.348 ribu barel setara minyak per hari. 

Proyek migas yang menjadi andalan peningkatan produksi gas ke depan sampai tahun 2016 

tercatat sebanyak 12 buah proyek. Proyek andalan tahun 2012 adalah lapangan Peciko yang akan 

memproduksi gas 170 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), Gajah-Baru, dan Terang 

Serasun (300 MMSCFD) dan untuk tahun 2013 adalah Sumpal (74 MMSCFD) dan Sebuku (100 

MMSCFD). 

Dengan melihat perkembangan di atas, maka lifting gas tahun 2013 diperkirakan berada pada 

kisaran 1290-1360 ribu barel setara minyak per hari. Saat ini terdapat 56 Kontraktor Kontrak 

Kerja Sama (KKKS) yang akan mendukung pencapaian lifting gas tersebut. Lima KKKS yang 

mendominasi pencapaian lifting gas nasional adalah Exxon Mobil Oil Indonesia, Chevron 

Indonesia Company, Premier Oil Natuna Sea B.V, Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd, dan PHE-

West Madura Offshore. 

Grafik II.31 Realisasi Produksi Gas  2007 - Proyeksi Tahun 2012 *(MBOEPD) 

 

        Sumber: BPMIGAS 

Ketenagakerjaan dan Kemiskinan 

Sasaran pembangunan tahun 2013 disusun sebagai bagian dari sasaran RPJMN 2014. Dengan 

demikian, target-target tingkat pengangguran dan angka kemiskinan tahun 2013 juga ditetapkan 

dalam kerangka mencapai target RPJMN tahun 2014. Untuk sasaran tingkat pengangguran tahun 

2013, Pemerintah menetapkan kisaran 5,8 persen hingga 6,1 persen, lebih rendah dibanding 

sasaran tahun 2012 sebesar 6,4 persen hingga 6,6 persen. Target tersebut merupakan tahapan 

untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran 2014 dalam RPJMN sebesar 5,0 persen – 6,0 

persen. Dalam konteks yang sama, sasaran angka kemiskinan tahun 2013 ditargetkan mencapai 

kisaran 9,5 persen hingga 10,5 persen sebagai tahapan mencapai sasaran angka kemiskinan 

tahun 2014 sebesar 8,0 persen hingga 10 persen. Guna mencapai target tersebut, pemerintah 

telah menyusun program-program yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan lapangan 

kerja dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. 
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Tabel II.19 Sasaran Tingkat Pengangguran dan Angka Kemiskinan 2012-2014  

 

       Sumber: Bappenas 

Pemerintah menyadari bahwa walaupun tingkat pengangguran dan angka kemiskinan telah 

menunjukkan penurunan, namun hasil-hasil yang dicapai masih perlu terus diperbaiki. Berbagai 

tantangan masih dihadapi Pemerintah dalam upaya lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan 

program-program kerja yang ada untuk mempercepat dan memperbaiki pemerataan hasil-hasil 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah 

perbaikan dan integrasi yang lebih baik terhadap program-program kerja di tiap 

kementerian/lembaga yang selama ini diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan penurunan 

tingkat pengangguran. Dalam kaitan ini, Pemerintah telah menyiapkan dua strategi 

pembangunan utama, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia 

(MP3KI), yang dalam pelaksanaannya saling bersinergi.  

Program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan pembangunan infrastruktur di berbagai 

wilayah Indonesia. Pengembangan koridor–koridor utama yang menjadi pendorong dan 

penopang kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya, serta didukung perbaikan 

konektivitas antardaerah, maka diharapkan dapat segera terwujud integrasi pasar di wilayah 

Indonesia. Dengan strategi tersebut, hasil kegiatan pembangunan dan pertumbuhan dapat lebih 

dioptimalkan. Demikian pula dampaknya pada penyerapan tenaga kerja diperkirakan akan lebih 

baik dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. 

Sementara program MP3KI merupakan bentuk akselerasi program-program kerja pengentasan 

kemiskinan. MP3KI tersebut diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan 

peningkatan pendapatan melalui integrasi dan sinergi program-program kemiskinan serta 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah/daerah. Dalam implementasinya, masterplan 

ini akan dikelompokkan ke dalam 4 klaster, yaitu Klaster 1: bantuan dan perlindungan sosial bagi 

rakyat miskin, antara lain dalam bentuk-bentuk bantuan operasi sekolah, beras murah untuk 

rakyat miskin, jaminan kesehatan, dan bantuan-bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar; 

Klaster2: pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk mendorong potensi-potensi 

dan kemandirian masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, antara lain kemandirian dalam hal 

penyediaan sarana dan prasarana, inovasi, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya; 

Klaster 3: program kredit usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan Klaster 4: program-

program pro rakyat seperti pengadaan rumah murah dan sangat murah, Kendaraan Angkutan 

Umum Murah, Program Listrik Murah, program air minum berbasis masyarakat.  

Tantangan pembangunan lain yang masih dihadapi adalah masih belum meratanya penurunan 

angka kemiskinan antardaerah. Dalam hal ini, walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan, 

masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang terus mendapat perhatian pemerintah. 

Wilayah Kawasan Indonesia Timur yang meliputi Maluku, Papua dan Papua Barat; Kawasan 

Indonesia Barat yang meliputi  NAD, Bengkulu dan Lampung serta DIY; selama tahun 2010 dan 

2011 masih berada di atas tingkat kemiskinan Nasional. Iklim investasi yang masih perlu 

2012 2013

Tingkat Pengangguran 6,4%-6,6% 5,8% - 6,1%

Angka Kemiskinan 10,5% - 11,5% 9,5% - 10,5%
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ditingkatkan serta dukungan infrastruktur merupakan salah satu faktor penyebab tingginya 

tingkat kemiskinan di kawasan tersebut. Untuk itu, program-program pembangunan dan 

pengentasan kemiskinan juga diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah 

tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.  

Dicanangkannya program MP3KI berdampingan dengan MP3EI akan menciptakan sinergi yang 

kuat dalam mewujudkan: (i) pertumbuhan yang tinggi, inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan; 

(ii) pembangunan ekonomi yang merata di seluruh tanah air; (iii) meningkatkan kesempatan 

kerja; serta (iv) menurunnya tingkat kemiskinan. 
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BAB III 

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2013 

 

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013 merupakan acuan pemerintah dalam menyusun 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013. Secara garis besar, 

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013 terdiri dari empat hal, yaitu: (i) pelaksanaan kebijakan 

fiskal tahun 2011 dan proyeksi tahun 2012; (ii) perkiraan asumsi ekonomi makro tahun 2013; 

(iii) arah kebijakan fiskal tahun 2013; dan (iv) risiko fiskal tahun 2013. 

 

A. PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL 2011 DAN PROYEKSI 2012 

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN mempunyai peran penting dan strategis dalam 

upaya mencapai target pembangunan nasional. Peran penting dan  strategis APBN tersebut 

terkait dengan tiga fungsi utama, yaitu untuk: (i) mengalokasikan sumber-sumber ekonomi;      

(ii) mendistribusikan barang dan jasa; serta (iii) menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja 

ekonomi. Salah satu indikator kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah adalah besaran 

defisit anggaran. Kebijakan fiskal ekspansif atau kontraktif menjadi alternatif kebijakan yang 

akan ditempuh oleh Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Dalam beberapa tahun 

terakhir, Pemerintah melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran 

dan kemiskinan melalui kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga kesinambungan perekonomian 

serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional. 

Pada akhir tahun 2011, ditengah ancaman meluasnya krisis keuangan di Eropa, kinerja beberapa 

indikator ekonomi makro menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pencapaian tersebut 

didukung oleh kebijakan fiskal yang telah ditempuh Pemerintah dalam rangka mengamankan 

pendapatan negara, mempercepat dan memperlancar pelaksanaan belanja negara, serta 

mengupayakan pemenuhan sasaran pembiayaan defisit anggaran dengan risiko rendah. 

Berdasarkan pelaksanaan kebijakan fiskal tersebut, kinerja APBN-P tahun 2011 dapat dijaga pada 

tingkat yang aman untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.  

Realisasi defisit pada tahun 2011 mencapai Rp85,8 triliun atau 1,16 persen terhadap PDB. 

Pencapaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P 2011 yaitu sebesar 

Rp150,8 triliun atau 2,09 persen terhadap PDB. Rendahnya realisasi defisit tersebut bukan 

mengindikasikan kurang optimalnya realisasi belanja negara yang mencapai Rp1.294,9 triliun 

atau 98,0 persen, melainkan disebabkan oleh tingginya realisasi pendapatan negara dan hibah 

yang mencapai Rp1.209,0 triliun atau 103,3 persen dari target APBN-P 2011. Perkembangan 

defisit sejak tahun 2006 dapat dilihat pada Grafik III.1. 
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Grafik III.1 Perkembangan Defisit Tahun 2006-2012 

 

*LKPP Unaudited 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Realisasi belanja negara tahun 2011 mencapai Rp1.294,9 triliun yang terdiri dari realisasi belanja 

pemerintah pusat sebesar Rp883,6 triliun dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp411,3 

triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 

Rp186,2 triliun atau 26,7 persen dibanding realisasi 2010. Pencapaian tersebut menunjukkan 

daya serap anggaran sebesar 97,3 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp908,2 triliun. 

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah tahun 2011 mencapai 99,7 persen dari pagu APBN-P 

2011 sebesar Rp412,5 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut menunjukkan kenaikan 

sebesar Rp66,6 triliun atau meningkat 19,3 persen dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp344,7 

triliun. 

Pada sisi pendapatan negara dan hibah, realisasi tahun 2011 mencapai 103,3 persen dari target 

APBN-P terutama didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp873,9 triliun atau 99,5 

persen dari target APBN-P, dan PNBP sebesar Rp330,4 triliun atau 115,3 persen dari target 

APBN-P. Faktor utama yang mendorong tingginya realisasi pendapatan negara tersebut adalah 

kondisi ekonomi makro yang stabil, didukung pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan dan 

PNBP secara konsisten, serta faktor eksternal berupa tingginya ICP dan harga CPO di pasar 

internasional. 

Dari sisi pembiayaan, sejalan dengan rendahnya realisasi defisit tahun 2011 yang mencapai 

Rp85,8 triliun atau 1,16 persen PDB, realisasi pembiayaan mencapai 86,9 persen dari target 

APBN-P 2011 atau sebesar Rp131,1 triliun. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari 

pembiayaan dalam negeri yang mencapai Rp148,6 triliun atau 96,8 persen dari target APBN-P 

2011 serta realisasi pembiayaan luar negeri yang mencapai negatif Rp17,6 triliun, lebih rendah 

Rp14,8 triliun dari target APBN-P 2011. Rendahnya realisasi pembiayaan dalam negeri 

disebabkan oleh: (i) lebih rendahnya realisasi penerbitan SBN neto yaitu sebesar Rp6,8 triliun; 

(ii) lebih rendahnya penarikan pinjaman dalam negeri; dan (iii) tidak ada realisasi untuk 

kewajiban penjaminan. Sedangkan rendahnya realisasi pembiayaan luar negeri lebih disebabkan: 

(i) pembatalan penarikan pinjaman program Low Carbon and Resilient Development Program;   

(ii) lebih rendahnya penarikan pinjaman proyek; dan (iii) lebih rendahnya penarikan penerusan 

pinjaman. 
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Memasuki awal tahun anggaran 2012, tekanan terhadap ketahanan fiskal semakin nyata, 

meliputi: (i) potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang dipengaruhi oleh 

perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat belum pulihnya gejolak perekonomian global; 

(ii) terjadinya peningkatan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh adanya krisis geopolitik 

di Timur Tengah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan ICP; (iii) potensi tidak 

tercapainya lifting minyak; serta (iv) pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD akibat 

ketidakpastian perekonomian global.  

Untuk merespon tekanan tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan untuk melakukan 

percepatan perubahan APBN 2012. Secara umum latar belakang diajukannya rancangan 

perubahan APBN 2012 meliputi 4 (empat) hal pokok, yaitu: (i) penyesuaian asumsi ekonomi 

makro atas dinamika perekonomian global, regional dan domestik; (ii) perubahan kebijakan 

fiskal dalam rangka menjaga fiscal sustainability dan stabilitas perekonomian; (iii) pergeseran 

antar jenis belanja dan antar kegiatan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas; 

serta (iv) penggunaan SAL untuk mendukung kegiatan produktif dalam rangka menstimulasi 

perekonomian. 

Sebagai langkah antisipatif dan responsif untuk mengamankan sekaligus menyehatkan APBN 

2012, Pemerintah melalui APBN-P 2012 melakukan 5 (lima) langkah besar yaitu:  (i) menjaga 

kesinambungan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran dalam batas aman, pengendalian 

subsidi serta peningkatan efisiensi belanja K/L dengan pemotongan (sharing burden) belanja K/L 

yang diarahkan untuk kegiatan yang lebih produktif; (ii) melakukan counter cyclical untuk 

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap tinggi melalui peningkatan pembangunan 

infrastruktur guna  mendukung domestic connectivity dan pengembangan 6 (enam) koridor 

ekonomi; (iii) memanfaatkan SAL untuk kegiatan produktif dalam menstimulus perekonomian 

dengan mendukung pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan 

kebutuhan mendesak lainnya; (iv) menjaga rasio anggaran pendidikan tetap minimal 20 persen; 

serta (v) mencari sumber pembiayaan yang berisiko rendah, efisien dan diarahkan untuk 

kegiatan produktif terutama melalui pemanfaatan SAL dan penerbitan SBN. 

Berdasarkan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh, postur APBN-P 2012 ditetapkan sebagai 

berikut: (i) pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2012 ditargetkan sebesar Rp1.358,2 

triliun atau meningkat 3,6 persen, sebagian besar berasal dari penerimaan dalam negeri 

Rp1.357,4 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1.016,2 triliun dan PNBP 

Rp341.1 triliun; (ii) belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.548,3 triliun, meningkat Rp112,9 

triliun atau 7,9 persen dibandingkan APBN 2012. Alokasi belanja pusat sebesar Rp1.069,5 triliun 

atau 10,8 persen lebih tinggi dari APBN 2012, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp478,8 

triliun, 1,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan APBN 2012. Berdasarkan besaran alokasi 

belanja negara serta target pendapatan negara dan hibah, defisit pada APBN-P 2012 ditetapkan 

sebesar 2,23 persen dari PDB atau sebesar Rp190,1 triliun. Melalui perubahan APBN 2012, 

Pemerintah tetap berusaha menjaga pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan 

kebijakan ekspansif yang ditempuh. 

Dalam perkembangannya, realisasi triwulan I masih sesuai dengan target APBN-P 2012. Realisasi 

pendapatan negara mencapai Rp237,0 triliun atau 17,4 persen dari target, sementara realiasi 

belanja negara mencapai Rp245,0 triliun atau 15,8 persen dari pagu. Berdasarkan realisasi 

tersebut, hingga triwulan I tahun 2012 terdapat defisit sebesar Rp8,0 triliun. Dengan realisasi 
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pembiayaan yang mencapai Rp55,3 triliun, secara keseluruhan posisi kas mengalami surplus 

sebesar Rp47,4 triliun. 

Mencermati dinamika indikator ekonomi makro triwulan I tahun 2012, serta prospek 

perekonomian sampai akhir tahun, realisasi defisit APBN diperkirakan akan lebih tinggi dari yang 

ditetapkan dalam APBN-P 2012. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah terus 

meningkatnya ICP dan belum dilaksanakannya kebijakan penyesuaian harga BBM. 

Dari sisi pendapatan negara dan hibah, realisasi sampai dengan akhir tahun diperkirakan dapat 

melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2012. Lebih tingginya realisasi pendapatan 

negara, terutama dipengaruhi oleh tingginya realisasi penerimaan PPh dan PNBP migas seiring 

dengan meningkatnya ICP. Sementara itu, pencapaian realisasi belanja negara pada tahun 2012 

diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2011. Pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh 

beberapa langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas belanja melalui percepatan 

proses penyerapan anggaran dan perbaikan struktur belanja negara dengan: (i) mengedepankan 

pengalokasian belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (ii) meningkatkan 

efisiensi alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat konsumtif; (iii) mendesain ulang 

mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat; (iv) menghindari belanja yang bersifat 

mandatory spending; serta (v) menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara konsisten. 

Namun demikian, perkiraan peningkatan pendapatan negara tahun 2012 tidak sebesar perkiraan 

peningkatan belanja negara sehingga defisit anggaran tahun 2012 diperkirakan akan semakin 

melebar. Untuk menutup defisit anggaran, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang relatif 

murah dari sisi cost of borrowing dan rendah dari sisi risiko. Gambaran umum perkembangan 

APBN dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel III.1. 

Tabel III.1 

Ringkasan APBN Tahun 2010-2012 (Triliun Rupiah) 

 

          *) Unaudited 

              Sumber: Kementerian Keuangan 

Keterangan 2010 2011*
APBN-P

2012

A. Pendapatan Negara dan Hibah 995,3       1.209,0    1.358,2    

   I. Penerimaan Dalam Negeri 992,2        1.204,2     1.357,4     

      1. Penerimaan Perpajakan 723,3        873,9        1.016,2     

      2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 268,9        330,4        341,1        

  II. Penerimaan Hibah 3,0            4,8            0,8            

B. Belanja Negara 1.042,0    1.294,9    1.548,3    

   I. Belanja Pemerintah Pusat 697,3        883,6        1.069,5     

   II. Transfer ke Daerah 344,7        411,3        478,8        

C. Keseimbangan Primer 41,6         7,5           (72,3)       

D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) (46,8)       (85,8)       (190,1)     

E. Pembiayaan (I + II) 91,6         131,1       190,1       

   I. Pembiayaan Dalam Negeri 96,1          148,6        194,5        

   II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (4,6)           (17,6)         (4,4)           

F. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran 44,8         45,3         0,0
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Pendapatan Negara dan Hibah 

Pendapatan negara dan hibah adalah penerimaan negara yang berasal dari penerimaan dalam 

negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan 

negara dan hibah, yaitu rata-rata mencapai lebih dari 99 persen dalam tiga tahun terakhir. Hal ini 

sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk memperkuat peran penerimaan dalam negeri dalam 

APBN sehingga tidak bergantung kepada hibah. 

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dalam negeri menunjukkan perkembangan cukup 

pesat, yaitu dari Rp636,2 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp1.357,4 triliun pada tahun 2012. 

Dengan demikian terjadi pertumbuhan rata-rata 13,5 persen per tahun. Secara komposisi, 

penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi jauh lebih besar daripada PNBP. Kontribusi 

penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri meningkat dari tahun ke tahun, dari 

64,3 persen pada 2006 menjadi 74,9 persen pada 2012. Sedangkan kontribusi PNBP secara 

persentase mengalami penurunan dari 35,7 persen 2006 menjadi 25,1 persen 2012, namun 

secara nominal meningkat dari Rp227,0 triliun pada 2006 menjadi Rp341,1 triliun pada 2012. 

Perkembangan penerimaan dalam negeri sejak tahun 2006 dapat dilihat pada Grafik III.2. 

Grafik III.2 Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2006-2012 

 

                  Sumber : Kementerian Keuangan 

Pada tahun 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.209,0 triliun atau 103,3 

persen dari target APBN-P 2011, meningkat 21,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2010. 

Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.204,2 triliun dan hibah 

sebesar Rp4,8 triliun. Penerimaan dalam negeri mengalami pertumbuhan sebesar 21,4 persen, 

sedangkan hibah mengalami pertumbuhan sebesar 58,8 persen dibandingkan tahun 2010. 

Meningkatnya penerimaan dalam negeri terutama didukung oleh faktor internal kondisi 

perekonomian yang cukup stabil, meskipun mengalami sedikit perlambatan pada triwulan III dan 

IV, serta faktor eksternal seperti melonjaknya harga minyak mentah di pasar internasional serta 

pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan dan PNBP. 
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Realisasi penerimaan dalam negeri tahun 2011 sebesar Rp1.204,2 triliun terdiri dari penerimaan 

perpajakan sebesar Rp873,9 triliun atau 99,5 persen dari target APBN-P 2011, dan PNBP sebesar 

Rp330,4 triliun atau 115,3 persen dari target APBN-P 2011. Penerimaan perpajakan tahun 2011 

meningkat sebesar 20,8 persen dibandingkan tahun 2010, lebih tinggi dari pertumbuhan rata-

rata selama enam tahun terakhir yang sebesar 16,4 persen. Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pencapaian penerimaan perpajakan tersebut antara lain adalah tercapainya target 

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, tingginya realisasi ICP yang mencapai 

USD111,5/barrel, dan tingginya harga CPO di pasar internasional.  

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pencapaian penerimaan perpajakan pada tahun 

2011 juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan dalam tahun 2011 antara lain: (i) pelaksanaan 

kebijakan reguler, seperti intensifikasi perpajakan (mapping, profiling, benchmarking), 

ekstensifikasi perpajakan (Sensus Pajak Nasional), penggalian potensi perpajakan, perbaikan 

mekanisme keberatan banding, peningkatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan cukai;       

(ii) pembenahan/perbaikan administrasi perpajakan, antara lain: (a) pelaksanaan pengalihan 

pemungutan BPHTB ke pemerintah daerah; (b) pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB 

P2) ke pemerintah daerah secara bertahap; (c) penyederhanaan proses pemberian pembebasan 

bea masuk dan cukai untuk impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, 

sosial, dan kebudayaan; (d) pemberian kepastian hukum atas ekspor jasa kena pajak (JKP) yang 

dikenakan PPN; (e) penyederhanaan prosedur pembebasan PPh Pasal 22 Impor atas impor 

barang; (f) penerapan kebijakan atas sumbangan penanggulangan bencana nasional, penelitian 

dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga dan biaya pembangunan 

infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; serta (iii) pemberian 

insentif/fasilitas perpajakan, antara lain: (a) pemberian tax holiday bagi industri pionir;               

(b) pembebasan PPN untuk rumah sederhana yang nilainya tidak lebih dari Rp70 juta;                   

(c) penyesuaian tarif bea masuk atas bahan baku industri tertentu, jasa pelayaran, dan industri 

perfilman; dan (d) penyesuaian bea masuk atas biji gandum, bahan baku pakan ternak, pupuk, 

produk pangan dan bahan baku pangan menjadi nol persen. 

Sementara itu, Pemerintah telah meluncurkan program Sensus Pajak Nasional (SPN) pada 

September tahun 2011 untuk meningkatkan basis penerimaan pajak. Kegiatan Sensus Pajak ini 

merupakan perluasan/pengembangan ke arah yang lebih komprehensif dari kegiatan canvassing 

pajak yang telah dilakukan selama ini. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan SPN tersebut 

adalah: (i) perluasan basis pajak (WP dan obyek pajak); (ii) peningkatan penerimaan pajak;        

(iii) peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa; dan (iv) pemutakhiran dan 

pertukaran data WP. Fokus SPN tahun 2011 mencakup kawasan Sentra Ekonomi/Kawasan 

Bisnis, untuk selanjutnya pada tahun 2012 akan diprioritaskan pada high rise building dan 

kawasan permukiman. Kegiatan SPN melibatkan 299 Kantor Pelayanan Pajak Pratama seluruh 

Indonesia dengan menggunakan basis data utama sistem manajemen informasi obyek 

pajak/SISMIOP (peta blok PBB, Sistem Informasi Geografis PBB, Daftar Hasil Rekaman) dan 

mapping wilayah. 

Pada tahun 2011, Pemerintah telah menetapkan kebijakan restrukturisasi tarif bea keluar baru 

yang mulai berlaku tanggal 15 Desember 2011. Dalam ketentuan baru tersebut diatur mengenai 

threshold yang dikenakan bea keluar yang semula USD700 per ton menjadi USD750 per ton, dan 

penurunan batas tarif tertinggi bea keluar untuk CPO dari 25 persen menjadi 22,5 persen. 
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Perubahan kebijakan tarif bea keluar tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan 

hilirisasi industri sawit dalam upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.  

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan cukai tahun 2011, Pemerintah telah melakukan 

penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dengan rata-rata kenaikan 6 persen yang berlaku sejak 1 

Januari 2011. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjalankan fungsi pengendalian dan 

penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan. 

Dalam bidang PNBP, realisasi tahun 2011 mencapai Rp330,4 triliun, meningkat sebesar Rp61,4 

triliun atau 22,8 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Peningkatan PNBP 2011 

terutama disebabkan oleh naiknya harga rata-rata ICP, dari USD78,1/barel pada tahun 2010 

menjadi USD109,9/barel pada tahun 2011 (rata-rata Desember-November). Kondisi ini 

menyebabkan penerimaan migas pada tahun 2011 mencapai Rp194,1 triliun atau meningkat 

sebesar 27,1 persen dibandingkan tahun 2010, meskipun realisasi lifting mengalami penurunan 

dari 954 ribu bph pada tahun 2010 menjadi 898 ribu bph pada tahun 2011 (rata-rata Desember-

November). Perkembangan realisasi PNBP sejak tahun 2006 dapat dilihat pada Grafik III.3. 

Grafik III.3 Perkembangan PNBP Tahun 2006-2012 

 

          Sumber : Kementerian Keuangan 

Selain penerimaan dalam negeri, realisasi penerimaan hibah pada tahun 2011 juga mengalami 

peningkatan sebesar 58,8 persen yaitu dari Rp3,0 triliun di tahun 2010 menjadi  Rp4,8 triliun 

pada tahun 2011. 

Memasuki tahun 2012, prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan semakin melemah. 

Hal ini akan berdampak langsung pada perlambatan perekonomian Indonesia. Selain itu, 

melonjaknya ICP dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD juga memberikan tekanan 

pada pelaksanaan APBN 2012.  

Dalam kondisi tersebut, realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan triwulan I 2012 

mencapai Rp237,0 triliun atau 17,4 persen dari target APBN-P 2012. Dibandingkan dengan 

triwulan I 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah pada triwulan I 2012 mengalami 
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peningkatan sebesar Rp23,2 triliun atau 10,9 persen. Secara nominal, realisasi pada triwulan I 

2012 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2011 yang mencapai Rp213,8 

triliun. Namun demikian, tingkat pencapaian terhadap target dalam APBN-P 2012 masih lebih 

kecil dibandingkan realisasi triwulan I 2011 yang sebesar 18,3 persen dari targetnya. 

Dari realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp237,0 triliun pada triwulan I 2012, sebesar 

Rp236,8 triliun merupakan penerimaan dalam negeri dan sebesar Rp0,2 triliun merupakan 

penerimaan hibah. Pencapaian tersebut merupakan 17,4 persen dari target penerimaan dalam 

negeri APBN-P 2012 dan 27,3 persen dari target hibah APBN-P 2012. Dibandingkan dengan 

realisasi pada triwulan I 2011, penerimaan dalam negeri dan hibah masing-masing mengalami 

peningkatan sebesar 10,8 persen dan 263,8 persen. Secara lebih rinci, penerimaan dalam negeri 

sebesar Rp236,8 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP, dengan 

komposisi 83,9 persen dari penerimaan perpajakan, sedangkan 16,1 persen dari PNBP.  

Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan I 2012 mencapai Rp198,7 triliun atau 

19,6 persen dari target APBN-P 2012. Realisasi tersebut bersumber dari penerimaan pajak dalam 

negeri sebesar Rp186,7 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp12,0 triliun. 

Penerimaan pajak dalam negeri berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp85,0 triliun, PPN dan 

PPnBM sebesar Rp66,0 triliun, dan cukai sebesar Rp21,6 triliun. Penerimaan pajak perdagangan 

internasional berasal dari bea masuk sebesar Rp6,5 triliun dan bea keluar sebesar Rp5,5 triliun. 

Dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2012, PPh nonmigas mencapai 19,1 persen, PPN dan 

PPnBM mencapai 19,6 persen, dan cukai mencapai 26,0 persen. Sementara itu, bea masuk 

mencapai 26,2 persen dan bea keluar mencapai 23,9 persen dari target dalam APBN-P 2012. 

Grafik III.4 Penerimaan Pajak Triwulan I 2011-2012 

 

                        Sumber : Kementerian Keuangan 

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I 2011, realisasi penerimaan perpajakan 

pada triwulan I 2012 meningkat 16,7 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan 

angka pertumbuhan yang ditargetkan dalam APBN-P 2012 yaitu sebesar 15,8 persen. 

Peningkatan penerimaan tersebut terutama didukung oleh peningkatan PPh nonmigas sebesar 

16,5 persen, serta peningkatan PPN dan PPnBM sebesar 25,3 persen. Realisasi pertumbuhan PPN 

dan PPnBM tersebut juga lebih tinggi dari perkiraan yang ditargetkan dalam APBN-P 2012 

sebesar 21 persen. Peningkatan realisasi PPN dan PPnBM tersebut antara lain didorong oleh 
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tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain, realisasi 

pertumbuhan PPh nonmigas masih lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN-P 2012 

sebesar 24,5 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi PPh nonmigas antara lain 

adalah melemahnya permintaan sebagai dampak krisis global dan naiknya harga komoditas 

internasional. (Lihat Grafik III.4). 

Grafik III.5 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Triwulan I Tahun 2011-2012 

 

               Sumber: Kementerian Keuangan 

Selanjutnya, penerimaan cukai pada triwulan I 2012 mengalami peningkatan sebesar 24,1 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun 2011. Selain dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai 

tembakau, peningkatan penerimaan cukai juga didukung oleh pelaksanaan upaya tambahan 

(extra effort) dalam memberantas rokok ilegal dan cukai polos. Sementara itu, bea masuk 

mengalami peningkatan sebesar 10,8 persen. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh lebih 

tingginya realisasi impor pada triwulan I 2012 sebesar USD45.848,4 juta dibandingkan triwulan I 

2011 sebesar USD38.794,7 juta (Lihat Grafik III.5). Selain itu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah 

dari rata-rata Rp8.899/USD pada triwulan I 2011 menjadi rata-rata Rp9.100/USD per Maret 

2012 turut mendorong meningkatnya penerimaan bea masuk dalam satuan rupiah. Di sisi lain, 

realisasi penerimaan bea keluar pada triwulan I 2012 mengalami penurunan sebesar 22,3 persen. 

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya tren penurunan harga CPO di pasar 

internasional. Pada triwulan I 2011 rata-rata harga referensi CPO adalah 1.248,3 USD/MT dengan 

rata-rata tarif bea keluar sebesar 23,3 persen, sementara pada triwulan I 2012 rata-rata harga 

referensi CPO adalah 1.064,7 USD/MT dengan rata-rata tarif bea keluar adalah 16,0 persen. (Lihat 

Grafik III.6). 
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Grafik III.6 Perkembangan Bea Keluar dan Harga Referensi CPO Tahun 2010-2012 

 

       Sumber: Kementerian Keuangan 

Dalam rangka mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2012, Pemerintah telah 

menyiapkan beberapa langkah strategis antara lain: (1) Pembenahan sistem dan regulasi PPN, 

melalui: (i) penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara elektronik (e-SPT);          

(ii) inventarisasi ulang terhadap WP badan yang melaksanakan pemungutan PPN; (iii) review UU 

dan peraturan yang terkait dengan kebijakan PPN secara komprehensif; (2) Penyempurnaan 

beberapa kebijakan PPh yang akan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha;           

(3) Pemanfaatan data yang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak, salah satunya 

melalui  pengoperasian Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE); (4) Perbaikan administrasi 

piutang pajak dalam rangka perbaikan pengelolaan utang pajak antara lain melalui kegiatan 

otomasi sistem administrasi piutang pajak dan penerapan strategi penagihan melalui publikasi 

dan penyanderaan; (5) Peningkatan kepatuhan WP terutama WP bendahara APBD melalui 

peningkatan pengawasan bendahara APBD, diikuti dengan pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap bendahara yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya; (6) Perluasan tax base 

melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang telah dimulai 

sejak September 2011; (7) Peningkatan efektifitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan 

untukmeningkatkan kepatuhan WP; (8) Realokasi WP di KPP tertentu; (9) Penunjukan lembaga 

survei independen sebagai tenaga ahli DJP; dan (10) Operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) pertambangan dan migas (per 1 April 2012). 

Sementara itu, kebijakan pengalihan kewenangan administrasi pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah telah 

berlangsung secara bertahap mulai tahun 2011. Pada tahun 2012 terdapat 17 daerah 

kabupaten/kota yang telah siap melaksanakan administrasi pemungutan PBB-P2 di daerah, yaitu: 

Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung, 

Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Sidoarjo, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Gorontalo, Kota 

Palu, dan Kabupaten Gresik. 

Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi:           

(1) Peningkatan akurasi pemeriksaan fisik, klasifikasi, dan nilai pabean; (2) Optimalisasi 

pemanfataan sarana operasi/patroli darat dan laut, khususnya di daerah perbatasan;                   

(3) Peningkatan fungsi pengawasan melalui pengembangan risk management; (4) Implementasi 
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kenaikan tarif cukai; (5) Mengusulkan barang kena cukai baru; (6) Peningkatan patroli atau 

pengawasan terhadap barang kena cukai; (7) Transformasi organisasi dengan melalui 

pembentukan 76 kantor modern baru di tahun 2012; (8) Penguatan pelayanan kepabeanan 24 

jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan; (9) Pengembangan otomasi pelayanan 

pabean dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan (10) ekstensifikasi 

bea keluar. 

Terkait dengan ekstensifikasi  bea keluar,  Pemerintah akan memberlakukan pengenaan bea 

keluar atas ekspor barang tambang mineral dalam bentuk mentah (bijih). Pengenaan bea keluar 

tersebut, ditujukan mendorong pembangunan industri pengolahan dan pemurnian barang 

tambang mineral di dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan amanah UU Nomor 4 tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur kewajiban atas pengolahan bentuk 

raw material atau bijih mentah di dalam negeri  paling lambat tahun 2014. 

Dasar pengenaan bea keluar atas barang ekspor diatur dalam Pasal 2A ayat (2) UU Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan 

tujuan untuk: (i) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; (ii) melindungi kelestarian 

sumber daya alam; (iii) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor 

tertentu di pasaran internasional; atau (iv) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam 

negeri. Penetapan tarif bea keluar atas ekspor komoditas bijih mineral logam direncanakan akan 

dilakukan dengan sistem flat advalorem agar lebih efektif dalam mengendalikan ekspor bahan 

mentah dan memastikan agar perusahaan pertambangan untuk melakukan peningkatan nilai 

tambah melalui pengolahan dan pemurnian barang tambang di dalam negeri. 

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam pengembangan sektor-sektor tertentu, pada tahun 

2012, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah 

(DTP) sebesar Rp4,3 triliun, terdiri dari PPh DTP atas komoditi panas bumi Rp0,8 triliun, PPh 

DTP atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar internasional Rp2,8 triliun, dan bea 

masuk DTP untuk sektor-sektor tertentu Rp0,6 triliun. Insentif PPh DTP atas komoditas panas 

bumi diberikan untuk mengembangkan sektor usaha panas bumi. Sedangkan fasilitas PPh DTP 

atas SBN, diberikan untuk menarik minat investor asing agar membeli obligasi Pemerintah. 

Insentif ini merupakan insentif PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga 

atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, namun 

tidak termasuk jasa konsultan hukum.  

Sementara itu, pemberian fasilitas bea masuk DTP (BM DTP) secara umum ditujukan untuk 

memenuhi penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri 

tertentu di dalam negeri. Beberapa industri strategis yang memperoleh fasilitas BM DTP pada 

tahun 2012 antara lain: industri pembuatan dan/atau perakitan alat besar, industri pembuatan 

komponen kendaraan bermotor, dan industri pembuatan komponen dan/atau produk 

elektronika. Insentif fiskal BM DTP diberikan kepada industri dengan kriteria: (1) Memenuhi 

penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, 

dan/atau melindungi kepentingan konsumen, (2) Meningkatkan daya saing, (3) Meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja, dan (4) Meningkatkan pendapatan negara. 

Selain fasilitas dalam bentuk pajak dan BM DTP, Pemerintah juga memberikan fasilitas tidak 

dipungut PPN dan PPnBM terhadap barang kena pajak yang mendapatkan pembebasan bea 

masuk, salah satunya diberikan kepada kegiatan impor barang yang dipergunakan untuk 



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2013 

 

64 
 

kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang mulai berlaku 8 

Februari 2012. Kebijakan ini merupakan fasilitas pengganti atas dihapuskannya fasilitas PPN DTP 

pajak dalam rangka impor (PDRI) eksplorasi migas pada tahun 2011. 

Selain itu, memperbaiki daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah, pada tahun 2012 

Pemerintah berencana melakukan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang belum 

berubah sejak tahun 2009. Penyesuaian PTKP ini terlebih dahulu akan dikonsultasikan dengan 

DPR, dan selanjutnya akan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Sementara itu, sampai dengan triwulan I 2012, realisasi PNBP telah mencapai Rp38,0 triliun atau 

11,2 persen dari target dalam APBN-P 2012. Realisasi PNBP tersebut bersumber dari penerimaan 

SDA, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Kontribusi tertinggi 

dalam pencapaian PNBP triwulan I 2012 bersumber dari realisasi PNBP lainnya sebesar Rp19,1 

triliun atau 26,3 persen dari target dalam APBN-P 2012. Hal ini didorong oleh tingginya realisasi 

pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Sementara itu, penerimaan SDA dalam triwulan I 2012 

mencapai sebesar Rp15,2 triliun atau 7,0 persen dari target dalam APBN-P 2012. Untuk 

penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN hingga triwulan I 2012 masih relatif kecil 

yaitu sebesar Rp0,3 miliar. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar RUPS BUMN baru akan 

dilaksanakan setelah semester I. Perkembangan PNBP triwulan I 2011-2012 dapat dilihat pada 

Grafik III.7. 

Grafik III.7 Realisasi PNBP Triwulan I, 2011–2012 

 
           Sumber: Kementerian Keuangan 

Untuk mencapai target PNBP yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2012, Pemerintah melakukan 

berbagai langkah kebijakan. Dalam mengoptimalkan penerimaan SDA migas, pemerintah 

berupaya memenuhi target lifting minyak sebesar 930 ribu barel per hari dan target lifting gas 

bumi sebesar7.915 bbtud, melalui: (i) optimasi produksi pada lapangan existing termasuk 

penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) dengan meningkatkan koordinasi rutin dengan BPMIGAS 

dan KKKS, (ii) percepatan proses persetujuan Plan of Development (POD) dan Authorization for 

Expenditure (AFE), (iii) meningkatkan pengawasan/inspeksi rutin terhadap kegiatan produksi 

untuk mengurangi unplanned shutdown, meningkatkan efisiensi operasi, dan optimalisasi fasilitas 

produksi. Upaya optimalisasi penerimaan migas lainnya adalah efisiensi terhadap cost recovery 

sehingga rasio cost recovery terhadap gross revenue dari sektor hulu migas semakin menurun. 
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Untuk mencapai target penerimaan atas laba BUMN tahun 2012, pemerintah melaksanakan 

beberapa kebijakan, antara lain: (i) menjaga tingkat pay out ratio berkisar antara 10-45 persen, 

kecuali perseroan dengan akumulasi rugi dan/atau perseroan jasa asuransi; (ii) melakukan 

konsolidasi dan ekspansi BUMN dengan prospek pertumbuhan; (iii) meningkatkan pengendalian 

internal dan mutu penyajian laporan keuangan melalui adaptasi International Financial Reporting 

Standards di tahun 2012; (iv) mengenakan payout ratio untuk PT Pertamina sebesar 45 persen 

dan PT PLN sebesar 30 persen; dan (v) mengoptimalkan capital expenditure BUMN yang  dapat 

menciptakan efisiensi BUMN sehingga diharapkan adanya peningkatan kinerja BUMN untuk 

tahun-tahun berikutnya yang berdampak pada peningkatan setoran dividen BUMN. 

Sementara itu, untuk PNBP Lainnya Pemerintah terus mengoptimalkan sumber-sumber 

penerimaan yang ada, melalui: (i) meningkatkan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBP 

K/L; (ii) melakukan penyempurnaan beberapa peraturan terkait dengan jenis dan tarif PNBP 

K/L; dan (iii) melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP 

K/L. 

Selain penerimaan perpajakan dan PNBP, penerimaan negara juga bersumber dari hibah. 

Realisasi penerimaan hibah sampai dengan triwulan I 2012 mencapai Rp225,6 miliar atau 

tumbuh sebesar 263,8 persen dibandingkan triwulan I 2011 yaitu sebesar 62,0 miliar. 

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan triwulan I 2012, diperkirakan 

target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2012 dapat tercapai bahkan terlampaui. 

Faktor utama yang menyebabkan tingginya perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah 

tersebut antara lain adalah tingginya ICP yang dapat mendorong peningkatan penerimaan migas, 

baik dari sisi perpajakan maupun sisi PNBP. Selain itu, pencapaian target pendapatan negara dan 

hibah tersebut didukung pula oleh kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan maupun PNBP 

secara konsisten dan berkesinambungan. 

Belanja Negara 

Dalam enam tahun terakhir, volume belanja negara mengalami peningkatan secara signifikan, 

yaitu dari Rp667,1 triliun pada 2006 menjadi Rp1.548,3 triliiun pada 2012. Belanja negara terdiri 

atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dengan komposisi masing-masing sebesar 

69,1 persen dan 30,9 persen. (lihat Grafik III.8) 

Pada tahun 2011, realisasi belanja negara mencapai Rp1.294,9 triliun atau 98,0 persen dari pagu 

APBN-P 2011. Dari realisasi anggaran belanja negara tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat 

mencapai Rp883,6 triliun atau 97,3 persen dari pagu APBN-P 2011, sedangkan realisasi transfer 

ke daerah mencapai Rp411,3 triliun atau 99,7 persen dari pagu APBN-P 2011. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2010, realisasi belanja negara tahun 2011 meningkat sebesar Rp252,7 triliun atau 

24,3 persen. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar 

Rp186,2 triliun atau 26,7 persen dan transfer ke daerah sebesar Rp66,6 triliun atau 19,3 persen. 

Perkembangan belanja negara dalam periode 2006-2012 dapat dilihat pada Grafik III.8. 
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Grafik III.8 Belanja Negara 2006 – 2012 

 

                 *) LKPP Unaudited 
                Sumber: Kementerian Keuangan 

Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja non K/L dan 

belanja K/L. Realisasi belanja non K/L mencapai Rp465,4 triliun atau 104,2 persen dari pagu 

APBN-P 2011. Sementara itu, realisasi belanja K/L pada tahun 2011 hanya mencapai Rp418,1 

triliun atau 90,6 persen dari pagu APBN-P 2011. Realisasi belanja K/L tersebut terdiri atas 

belanja pegawai sebesar Rp108,3 triliun, belanja barang sebesar Rp124,9 triliun, belanja modal 

Rp117,8 triliun, dan belanja sosial Rp73,5 triliun.  

Beberapa kendala utama yang masih dihadapi dalam pencapaian realisasi belanja K/L antara lain: 

(i) proses penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang masih belum sepenuhnya 

tepat waktu; (ii) prinsip kehati-hatian K/L dalam melaksanakan ketentuan pengadaan barang 

dan jasa serta faktor kehati-hatian Pejabat Pengelola Anggaran; (iii) sistem e-procurement pada 

proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya siap; (iv) adanya permasalahan dalam 

pembebasan lahan terutama untuk pembangunan infrastruktur; (v) efisiensi kegiatan 

operasional pada belanja barang, antara lain pada pelaksanaan perjalanan dinas dan seminar; 

serta (vi) kurang optimalnya bantuan sosial akibat keterlambatan proses verifikasi. 

Perkembangan belanja pemerintah pusat dalam periode 2006-2012 dapat dilihat pada Grafik 

III.9. 

Grafik III.9 Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2006 – 2012 

 

            *    2011 : LKPP Unaudited 
            Sumber: Kementerian Keuangan 
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Sementara itu, realisasi belanja subsidi tahun 2011 mencapai Rp295,4 triliun atau meningkat 

sebesar 53,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2010. Meningkatnya realisasi subsidi terutama 

disebabkan oleh subsidi BBM yang mencapai Rp165,2 triliun atau meningkat sebesar 100,6 

persen dari realisasi tahun 2010. Peningkatan subsidi BBM tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kenaikan ICP dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi. Rata-rata realisasi ICP pada periode 

Januari-Desember 2011 sebesar USD111,5/barel. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi 

2010 yang hanya mencapai USD79,4/barel. Sedangkan tingginya volume konsumsi BBM 

bersubsidi terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan belum 

dijalankannya program pengendalian volume BBM bersubsidi. 

Selain subsidi BBM, realisasi subsidi listrik juga meningkat, yaitu dari Rp57,6 triliun pada tahun 

2010 menjadi Rp90,5 triliun pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 57,0 persen. Peningkatan 

tersebut terutama disebabkan oleh tingginya ICP serta tidak terpenuhinya penyesuaian COD 

PLTU Batubara dan pasokan gas. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan BBM 

sebagai energi input pembangkit listrik.  

Sementara itu, realisasi belanja subsidi non-energi tahun 2011 mencapai Rp39,7 triliun atau 24,7 

persen lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2010. Rendahnya realisasi belanja subsidi non-

energi tahun 2011 antara lain disebabkan oleh adanya realokasi anggaran Bantuan Langsung 

Pupuk (BLP) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari belanja subsidi non-energi ke 

belanja sosial. Meskipun realisasi subsidi non-energi mengalami penurunan, Pemerintah tetap 

memberikan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui penggunaan dana 

stabilisasi pangan untuk pemberian raskin ke-13, pelaksanaan operasi pasar murah untuk 

komoditas pangan pokok, serta penyesuaian tarif bea masuk komoditas pangan untuk menjaga 

ketersediaan stok pangan dalam negeri. Perkembangan subsidi periode 2006-2012 dapat dilihat 

pada Grafik III.10. 

Grafik III.10 Perkembangan Subsidi Tahun 2006-2012 

 

                    * 2011 : LKPP Unaudited 

                    Sumber: Kementerian Keuangan 
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sebesar Rp225,5 triliun, DBH sebesar Rp96,9 triliun, dan DAK sebesar Rp24,8 triliun. Sementara 

itu, realisasi Dana Penyesuaian sebesar Rp53,7 triliun dan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10,4 

triliun. Perkembangan transfer ke daerah periode 2006-2012 dapat dilihat dalam Grafik III.11 

berikut. 

Grafik III.11 Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2006 – 2012 

 

        *angka tahun 2011 unaudited ; angka tahun 2012 APBN-P 

        Sumber: Kementerian Keuangan 

Langkah-langkah kebijakan transfer ke daerah tahun 2011 dilakukan melalui penyempurnaan 

perhitungan dan alokasi komponen Dana Perimbangan. Sementara itu, untuk menampung 

program-program tertentu yang bersifat ad-hoc, dalam tahun 2011 telah dialokasikan dana 

penyesuaian untuk beberapa jenis program, antara lain: (i) Dana Penyesuaian Infrastruktur 

Daerah (DPID); (ii) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID); (iii) Dana 

Insentif Daerah (DID); (iv) Tunjangan Profesi Guru; (v) Tambahan Penghasilan Guru; dan          

(vi) Bantuan Operasional Sekolah yang sebelumnya merupakan dana dekonsentrasi pada 

Kementerian Pendidikan Nasional.  

Selanjutnya, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah  (RKP) tahun 2012 yaitu “Percepatan 

dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi 

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, prioritas pembangunan tahun 2012 diarahkan untuk 

percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta perluasan 

pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga tapi juga pada 

investasi. Oleh sebab itu pada tahun 2012, pemerintah tetap akan melaksanakan kebijakan yang 

ekspansif dalam menstimulasi perekonomian yang ditandai dengan penerapan anggaran defisit. 

Berdasarkan hal tersebut, anggaran belanja negara pada APBN-P 2012 dialokasikan  sebesar 

Rp1.548,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.069,5 triliun dan transfer ke 

daerah sebesar Rp478,8 triliun. 

Pada triwulan I 2012, realisasi belanja negara mencapai Rp245,0 triliun atau 15,8 persen dari 

pagu APBN-P 2012, dengan rincian realisasi belanja pusat mencapai Rp117,2 triliun atau 11,0 

persen dari pagu APBN-P 2012 dan transfer ke daerah sebesar Rp127,8 trilun atau 26,7 persen 

dari pagu APBN-P 2012.  
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Grafik III.12 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I  Tahun 2011 dan 2012 

 

       Sumber: Kementerian Keuangan 

Pencapaian realisasi belanja pemerintah pusat Rp117,2 triliun tersebut terutama berasal dari 

kontribusi realisasi belanja pegawai sebesar Rp44,8 triliun atau 21,1 persen, subsidi sebesar 

Rp13,1 triliun atau 5,3 persen dan pembayaran bunga utang sebesar Rp27,1 triliun atau 23,0 

persen. Sementara itu, realisasi belanja barang dan modal sampai dengan triwulan I masing-

masing baru mencapai Rp12,4 triliun atau 6,6 persen dan Rp10,3 triliun atau 6,1 persen. 

Persentase realisasi beberapa jenis belanja pemerintah pusat pada triwulan I 2012 tersebut lebih 

rendah dari triwulan I 2011. Hal ini antara lain disebabkan oleh: (i) revisi dokumen anggaran 

masih dalam tahap penyelesaian administratif; (ii) masih rendahnya realisasi subsidi; dan          

(iii) adanya kebijakan efisiensi belanja K/L. Namun demikian,  pada triwulan I 2012 realisasi 

belanja modal lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2011 terutama disebabkan oleh langkah-

langkah percepatan belanja modal yang dilakukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan 

Anggaran (TEPPA). 

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2012 antara lain diarahkan untuk:                         

(i) peningkatan kesejahteraan PNS/TNI/Polri dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok rata-

rata 10 persen, pemberian gaji ke-13,  dan kenaikan uang makan dan uang lauk; (ii) efisiensi 

belanja barang, terutama belanja perjalanan dinas; (iii) pembangunan infrastruktur dasar untuk 

mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan komunikasi, serta peningkatan pertahanan 

negara menuju Minimum Essential Forces (MEF); (iv) kelanjutan program perlindungan sosial 

yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama, beasiswa, 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 

melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; (v) pembayaran 

bunga utang tepat waktu dan jumlah; (vi) dukungan ketahanan energi dan ketahanan pangan 

nasional; serta (vii) antisipasi dana untuk risiko fiskal serta pengalokasian dana cadangan. 

Sampai dengan triwulan I 2012 realisasi belanja subsidi mencapai Rp13,1 triliun atau 5,3 persen 

terhadap pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi tersebut terdiri dari subsidi listrik 

sebesar Rp7,9 triliun dan subsidi pangan sebesar Rp5,2 triliun. Kebijakan subsidi tahun 2012 

meliputi kebijakan subsidi energi dan non energi. Kebijakan subsidi energi tahun 2012 terutama 

ditujukan untuk menekan besaran subsidi BBM, melalui langkah-langkah: (i) mengendalikan 

konsumsi BBM bersubsidi, (ii) melaksanakan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), 
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dan (iii) melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg untuk daerah yang belum 

terkonversi. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga jual BBM 

bersubsidi serta kebijakan pendukung lainnya apabila rata-rata realisasi ICP selama 6 bulan 

terakhir mengalami deviasi lebih dari 15 persen dari asumsi ICP dalam APBN-P 2012. Selain itu, 

untuk mengendalikan besaran subsidi listrik 2012, pemerintah berupaya melakukan percepatan 

program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I, optimalisasi penggunaan gas, 

peningkatan pemakaian panas bumi serta pemanfaatan biodiesel sebagai energi input 

pembangkit tenaga listrik. 

Terkait kebijakan subsidi non-energi, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif 

untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan pokok dengan menyalurkan raskin lebih awal, 

pemberian tambahan durasi raskin dari semula 12 kali penyaluran menjadi 14 kali penyaluran, 

dan penyesuaian harga pokok pembelian (HPP) gabah dan beras. Di sisi lain, dalam mendukung 

perbaikan pelayanan umum di sektor transportasi, pemerintah memberikan tambahan alokasi 

anggaran untuk Public Service Obligation (PSO) Pelni. 

Pemerintah juga mengupayakan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mendukung 

ketahanan pangan dalam negeri tahun 2012 antara lain: (i) memberikan dukungan fiskal dalam 

bentuk alokasi anggaran untuk Cadangan Stabilisasi Harga Pangan, Cadangan Beras Pemerintah 

(CBP), dan Cadangan Benih Nasional (CBN); (ii) menjaga ketersediaan pupuk dan benih 

bersubsidi bagi petani; (iii) memberikan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) dan Bantuan Langsung 

Benih Unggul (BLBU); (iv) memberikan dukungan pembiayaan untuk mensukseskan program 

produksi beras 10 juta ton tahun 2014; dan (v) mengurangi ketergantungan impor komoditas 

pangan pokok. 

 

Grafik III.13 Realisasi Belanja Subsidi Triwulan I Tahun 2011 dan 2012 

 

          Sumber: Kementerian Keuangan 
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persen.  Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari realisasi dana perimbangan sebesar 

Rp112,3 triliun atau 27,5 persen serta dana otsus dan penyesuaian sebesar Rp15,5 triliun atau 

22,0 persen. Secara rinci, realisasi dana perimbangan meliputi DBH Rp18 triliun atau 16,6 persen, 

DAU sebesar Rp91,1 triliun atau 33,3 persen, dan DAK sebesar Rp3,2 triliun atau 12,3 persen. 

Perbandingan realisasi transfer ke daerah triwulan I 2012 dengan triwulan I 2011 disajikan 

dalam Grafik III.14 berikut. 

Grafik III.14 Realisasi Transfer Ke Daerah Triwulan I Tahun 2011-2012 

 

         Sumber: Kementerian Keuangan 
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dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iii) mendukung kesinambungan 

fiskal nasional dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (iv) meningkatkan kemampuan daerah 

dalam menggali potensi ekonomi daerahnya; (v) meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan 

sumber daya nasional; (vi) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional 

dengan rencana pembangunan daerah; serta (vii) mendukung pencapaian program Pro-Job, Pro-

Growth, Pro-Poor, dan Pro-Environment. 

Pencapain Program-program Prioritas Nasional 

Pencapaian indikator pembangunan ekonomi pada tahun 2011 ditandai dengan meningkatnya 
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Pada tahun 2012, Pemerintah tetap optimis dapat mempertahankan angka pertumbuhan 
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Perkembangan anggaran kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan 2006-2012 dapat dilihat pada 

Grafik III.15. 

Grafik III.15  Perkembangan Anggaran Kemiskinan terhadap   

Tingkat Kemiskinan Tahun 2006 - 2012 

 

           Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 

Pada tahun 2012, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran infrastruktur  yang cukup 

besar dan diarahkan untuk melaksanakan program-program prioritas, antara lain program 

penyelenggaraan jalan, program pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan dan 

penyelenggaraan transportasi laut, program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi 

udara, dan peningkatan domestic connectivity melalui peningkatan kapasitas jalan pada lintas 

utama dan penyediaan jasa akses telekomunikasi. Perkembangan anggaran infrastruktur 

terhadap tingkat pengangguran 2006-2012 dapat dilihat pada Grafik III.16. 

Grafik III.16 Perkembangan Anggaran Infrastruktur terhadap  

Tingkat Pengangguran Tahun 2006 - 2012 

 

            Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 

Sejalan dengan amanat konstitusi, pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 

20,1 persen dari total belanja negara pada APBN-P 2012. Besarnya dana tersebut memberikan 
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ruang gerak untuk melaksanakan program-program peningkatan kualitas pendidikan. Dalam 

anggaran tersebut disediakan pula anggaran untuk program BOS bagi seluruh sekolah yang 

menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Perkembangan anggaran pendidikan 

terhadap belanja negara dalam periode 2006-2012 dapat dilihat pada Grafik III.17. 

Grafik III.17 Perkembangan Anggaran Pendidikan terhadap Belanja Negara  

Tahun 2006 – 2012 

 

           Sumber: Kementerian Keuangan  

Dalam tahun anggaran 2012, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat dengan menitikberatkan pembangunan pada bidang kesehatan melalui 

pendekatan preventif dan kuratif. Perkembangan anggaran kesehatan terhadap belanja negara 

dalam periode 2006-2012 dapat dilihat pada Grafik III.18. 

Grafik III.18  Perkembangan Anggaran Kesehatan terhadap Belanja Negara  

Tahun 2006 - 2012 

 

             Sumber: Kementerian Keuangan  
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Pembiayaan Anggaran 

Sejalan dengan kebijakan anggaran yang tetap ekspansif, pembiayaan anggaran juga menjadi 

fokus Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan pada manajemen pengelolaan utang dan 

manajemen pembiayaan lainnya. Pada tahun 2011, realisasi defisit anggaran sebesar negatif 

Rp85,8 triliun atau 1,16 persen PDB. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dari target APBN-P 

2011 sebesar Rp150,8 triliun atau 2,1 persen PDB namun lebih tinggi dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2010. Pembiayaan defisit pada tahun 2011 terdiri dari pembiayaan utang sebesar 

Rp101,8 triliun yang terutama berasal dari SBN, dan pembiayaan non-utang sebesar Rp29,3 

triliun yang terutama berasal dari Rekening Pemerintah.  

Jika dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2011 sebesar Rp150,8 triliun, realisasi 

pembiayaan anggaran tahun 2011 lebih rendah Rp19,8 triliun. Hal ini terutama berkaitan dengan 

pengendalian realisasi penerbitan SBN, pengurangan penggunaan SAL, dan lebih rendahnya 

penarikan pinjaman proyek. 

Dengan realisasi defisit anggaran sebesar Rp85,8 triliun, sementara realisasi pembiayaan 

anggaran mencapai Rp131,1 triliun, maka dalam pelaksanaan APBN-P 2011 terdapat sisa lebih 

pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp45,3 triliun. Perkembangan defisit dan pembiayaan 

APBN dalam periode 2006-2012 dapat dilihat pada Grafik III.19. 

Grafik III.19 Defisit dan Pembiayaan APBN, 2006-2012 

 
* 2011 LKPP, unaudited  

Sumber: Kementerian Keuangan 
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berasal dari: (i) penarikan pinjaman proyek sebesar Rp1,6 triliun, (ii) penarikan pinjaman 

program sebesar Rp2,2 triliun, dan (iii) pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar 

negatif Rp8,5 triliun. Sedangkan realisasi pembiayaan non-utang sampai dengan triwulan I 2012 

mencapai Rp2,5 triliun yang berasal dari hasil pengelolaan aset sebesar Rp70,7 miliar, hasil 

privatisasi sebesar Rp0,3 miliar, dan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp2,4 

triliun. 

Realisasi pembiayaan utang triwulan I 2012 adalah sebesar Rp52,8 triliun. Angka ini lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2011 yaitu sebesar Rp34 triliun. Sementara itu, 

untuk realisasi pembiayaan non utang triwulan I 2012 adalah sebesar Rp2,5 triliun, yang 

meningkat dari triwulan I 2011 sebesar Rp0,5 triliun. Perbandingan realisasi pembiayaan 

triwulan I 2011 dan 2012 dapat dilihat pada Grafik III.20. 

Grafik III.20 Realisasi Pembiayaan Triwulan I 2011 dan 2012 

 

                                 Sumber : Kementerian Keuangan 

Untuk melakukan pengelolaan pembiayaan, pemerintah telah menyusun kebijakan pembiayaan 

yang terdiri dari kebijakan utang dan kebijakan non utang. Kebijakan utang pada tahun 2012, 

diantaranya: (i) melakukan pembiayaan yang berorientasi pada sumber pembiayaan yang 

berisiko rendah, (ii) memprioritaskan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri terutama 

dari penerbitan SBN, untuk mengembangkan pasar keuangan dalam negeri serta mengurangi 

risiko nilai tukar mata uang rupiah dan pembalikan modal asing secara cepat (sudden reversal), 

dan (iii) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung 

pertumbuhan ekonomi agar terjadi penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkelanjutan. 

Perkembangan posisi utang Pemerintah dalam periode 2006-2012 dapat di lihat pada Grafik 

III.21. 
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Grafik III.21 Posisi Utang Pemerintah 2006-2012 

 

* LKPP Unaudited 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Sementara itu, kebijakan pembiayaan non-utang antara lain adalah: (i) penggunaan sebagian 

dana SAL; (ii) pengalokasian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk meningkatkan 

penjaminan infrastruktur, meningkatkan penjaminan terhadap program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota Organisasi/Lembaga Keuangan 

Internasional; (iii) pengalokasian dana Investasi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan 

infrastruktur; (iv) pengalokasian dana bergulir untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP), Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah (LPDB KUKM); (v) pengalokasian Dana Pengembangan Pendidikan 

Nasional untuk pembentukan endowment fund dan dana cadangan pendidikan; dan  

(vi) pengalokasian dana kewajiban penjaminan terhadap kredit PT PLN dan PDAM. 

 

B. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2013 

Perkembangan perekonomian global, regional maupun domestik sangat dinamis. Hingga saat ini, 

gejolak perekonomian global masih belum sepenuhnya menunjukan perbaikan. Untuk itu perlu 

ditempuh kebijakan yang antisipatif dan responsif melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan 

prudent dalam kerangka menjaga stabilitas perekonomian nasional. Memperhatikan hal tersebut 

indikator perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut: (i) 

pertumbuhan ekonomi akan berada pada kisaran 6,8-7,2 persen; (ii) tingkat inflasi dapat 

dikendalikan pada level yang cukup moderat sebesar 4,5-5,5 persen; (iii) tingkat suku bunga SPN 

3 bulan akan berada pada kisaran 4,5-5,5 persen; (iv) nilai tukar rupiah cukup stabil pada level 

yang kompetitif pada kisaran Rp8.700-Rp9.300 per dolar AS; (v) harga minyak dunia pada 

kisaran USD100-USD120 per barel; (vi) lifting minyak mentah Indonesia pada kisaran 910-940 

ribu barel per hari; serta (vii) lifting gas akan berada pada kisaran 1.290-1.360 mboepd. Rincian 

asumsi ekonomi makro tahun 2013 sebagai dasar penyusunan pagu indikatif dapat dilihat pada 
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Tabel III.2 Asumsi Ekonomi Makro 2011-2013 

 

        Sumber : Kementerian Keuangan  

 

C. ARAH  KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2013 

Ditengah goncangan perekonomian global dan regional, perekonomian nasional masih 

menunjukan trend yang positif. Pertumbuhan ekonomi masih berada pada level yang cukup 

tinggi, tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat walaupun sempat mengalami tekanan yang 

cukup berat. Sementara itu, beberapa indikator juga menunjukan perbaikan antara lain nilai 

tukar rupiah tetap terjaga pada kisaran yang kompetitif, yield Surat Utang Negara (SUN) dan 

global bond juga menurun secara signifikan. Selain itu pencapaian yang tidak kalah mengesankan 

adalah diperolehnya kembali status investment grade bagi Indonesia oleh lembaga pemeringkat 

Fitch pada akhir tahun 2011 dan Moody’s pada awal tahun 2012. Tentunya berbagai perbaikan 

indikator tersebut memberi optimisme dan menjadi sinyal positif untuk menyongsong tahun 

anggaran 2013. 

Namun demikian, tantangan pembangunan pada tahun 2013 juga semakin kompleks sehingga 

perlu mendapat perhatian serius melalui perumusan kebijakan fiskal yang responsif dan 

menyeluruh. Adapun beberapa isu strategis yang perlu dicermati meliputi 4 (empat) hal pokok 

yaitu: (i) peningkatan daya saing; (ii) peningkatan daya tahan ekonomi; (iii) peningkatan dan 

perluasan kesejahteraan rakyat; dan (iv) pemantapan stabilitas sosial dan politik.  

Isu strategis terkait dengan daya saing meliputi: (a) peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease 

of Doing Business); (b) percepatan pembangunan infrastruktur untuk domestic connectivity;        

(c) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi; dan (d) penciptaan 

kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. Sedangkan isu strategis terkait dengan 

peningkatan daya tahan ekonomi meliputi: (a) peningkatan ketahanan pangan; dan                       

(b) peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. Sementara isu-isu terkait dengan 

peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat antara lain peningkatan pembangunan SDM dan 

percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster 1-4. Adapun isu-isu strategis terkait 

pemantapan stabilitas sosial dan politik antara lain: (a) antisipasi persiapan tahapan pelaksanaan 

Pemilu 2014; (b) perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; serta (c) pencapaian 

pembangunan MEF. 

No. Uraian 2011 APBN-P 2012 2013

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,5 6,5 6,8 - 7,2

2 Inflasi (%, y-o-y) 3,79 6,8 4,5 - 5,5

3 Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan 4,84 5,0 4,5 - 5,5

4 Nilai Tukar (Rp/US$1) 8.779 9.000 8.700 - 9.300

5 Harga Minyak (US$/Barel) 111,5 105,0 100 - 120

6 Lifting Minyak (ribu barel per hari) 898 930 910 - 940

7 Lifting Gas (mboepd) 1.290 - 1.360
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Tema pembangunan pada RKP tahun 2013 yang disusun adalah “Memperkuat Perekonomian 

Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Tema ini memberi tekanan 

pada pentingnya penguatan daya saing perekonomian domestik untuk mendukung pencapaian 

kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka strategi perumusan kebijakan fiskal hendaknya diarahkan agar 

mampu merespon berbagai perkembangan perekonomian yang dinamis, mampu menjawab 

berbagai tantangan sekaligus isu-isu strategis, dan mampu memberi dukungan yang optimal bagi 

pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, 

tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2013 adalah “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Substansi dari tema tersebut menekankan 

pentingnya mengupayakan terwujudnya APBN yang sehat, yang tercermin dari terjaganya 

kesinambungan fiskal melalui: (i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim 

investasi dan dunia usaha; (ii) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja 

yang kurang produktif dan meningkatkan belanja modal untuk memacu pertumbuhan;                

(iii) menjaga defisit anggaran pada batas aman (dibawah 3 persen PDB); (iv) menurunkan rasio 

utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali. Melalui ke-empat langkah tersebut, APBN 

diharapkan dapat dikelola secara efisien dan produktif. Dengan pengelolaan fiskal yang efisien 

dan produktif  tersebut diharapkan tidak hanya akan memberi kontribusi yang optimal bagi 

kesinambungan fiskal tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing perekonomian 

domestik. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan nasional 

untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Kebijakan Pendapatan Negara 

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2013 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2012. 

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih tinggi dari target 2012. Dengan kondisi tersebut, 

pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan meningkat sekitar 12 persen.  

Untuk mendukung penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, 

pada tahun 2013 pemerintah merencanakan beberapa kebijakan fiskal di bidang perpajakan yang 

secara garis besar dapat digolongkan menjadi: (i) kebijakan yang bersifat umum; (ii) kebijakan di 

bidang PPh; dan (iii) kebijakan di bidang PPN. Kebijakan umum perpajakan pada tahun 2013 

meliputi: (i) perluasan basis pengenaan pajak (taxbase), melalui: (a) memperkuat basis data 

primer melalui internet searching WP OP dan Sensus Pajak Nasional (SPN); (b) memetakan data 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP); dan                       

(c) menyiapkan infrastruktur program sinkronisasi NIK dan NPWP; (ii) optimalisasi teknologi 

informasi dalam rangka penggalian potensi dan pengawasan WP melalui pemanfaatan Aplikasi 

Profil Berbasis Web (Approweb) dan aplikasi dashboard penerimaan pajak; (iii) melanjutkan 

kegiatan kelanjutan SPN dengan: (a) memperluas sasaran SPN yang belum terdata di tahun 2011-

2012; (b) menindaklanjuti hasil SPN 2012 melalui registrasi NPWP, himbauan dan pemeriksaan; 

dan (c) memperkaya data hasil SPN dengan pemanfaatan data internal dan eksternal hasil olahan 

KPDE; dan (iv) memperkuat infrastruktur penerimaan pajak dengan memanfaatkan sinkronisasi 

Sistem Kliring Nasional (SKN) antara Bank Indonesia dan Modul Penerimaan Negara (MPN). 

Kebijakan di bidang PPN pada tahun 2013 antara lain difokuskan pada upaya pembenahan 

administrasi dalam sistem PPN untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak bermasalah, 

melalui: (i) penyederhanaan pengenaan PPN melalui mekanisme deemed tax; (ii) pemberlakuan 
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sistem e-invoice; dan (iii) pemberlakukan sistem barcode sebagai identitas transaksi Pengusaha 

Kena Pajak (PKP). Sedangkan di bidang PPh, beberapa kebijakan yang dilakukan pada  2013 

meliputi: (i) terlibat aktif dalam delegasi renegosiasi terkait aspek perpajakan terhadap Kontrak 

Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Migas dan Mineral lainnya;                          

(ii) melanjutkan pembenahan kebijakan pengenaan PPh Final; (iii) memperkuat basis data 

primer dalam pengunaan jasa surveyor independen di sektor pertambangan dan perkebunan; 

serta memperkuat basis data sekunder melalui penerapan pasal 35A Undang-Undang Ketentuan 

Umum Perpajakan (KUP) melalui penghimpunan data dari kementerian, badan serta lembaga. 

Selain itu, pada tahun 2013 direncanakan akan dilakukan intensifikasi PPnBM. Pertimbangan 

yang menjadi dasar pengambilan kebijakan ini adalah masih rendahnya kontribusi penerimaan 

PPnBM terhadap total penerimaan perpajakan, dan untuk memperoleh keseimbangan 

pembebanan pajak konsumsi antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dan yang 

berpenghasilan rendah. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum adalah UU Nomor 42 

Tahun 2009 tentang PPN, PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN, dan PP Nomor 

12 Tahun 2006. 

Tujuan dari kebijakan intensifikasi PPnBM adalah mengendalikan pola konsumsi BKP yang 

tergolong mewah, memberikan perlindungan produsen kecil atau tradisional, serta menciptakan 

keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan 

konsumen yang berpenghasilan tinggi. Adapun rencana intensifikasi PPnBM akan dilakukan 

dengan menaikkan tarif PPnBM atas kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan 

bermotor. Selain itu, intensifikasi PPnBM dilakukan dengan menambah BKP yang tergolong 

mewah selain kendaraan bermotor yang dapat dikenakan PPnBM. 

Dalam rangka mendorong program Pemerintah untuk pengembangan industri kendaraan 

bermotor dengan harga yang terjangkau masyarakat serta penyediaan kendaraan bermotor yang 

ramah lingkungan (hybrid dan low cost green car),  Pemerintah akan memberi insentif fiskal 

melalui pembebasan atau pengurangan PPnBM. 

Sementara itu, di bidang Kepabeanan, Pemerintah berencana untuk tetap komitmen atas kerja 

sama perjanjian perdagangan barang internasional dengan melanjutkan penurunan tarif bea 

masuk pada tahun 2013 sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerjasama internasional 

yang meliputi: (i) Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA); (ii) ASEAN-India Free 

Trade Area (AIFTA); dan (iii) ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Selain 

itu, dalam upaya menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian 

sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor 

tertentu di pasaran internasional atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, 

Pemerintah akan mengusulkan kebijakan ekstensifikasi barang kena bea keluar pada tahun 2013. 

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari cukai, Pemerintah pada 

tahun 2013 akan mengusulkan kebijakan ektensifikasi dan intensifikasi cukai kepada DPR RI. 

Kebijakan ekstensifikasi cukai di dasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007  

tentang cukai, yang mengatur bahwa terhadap barang-barang tertentu dapat dikenakan cukai, 

apabila mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut: (i) konsumsinya perlu dikendalikan; 

(ii) peredarannya perlu diawasi; (iii) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

masyarakat atau lingkungan hidup; atau (iv) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara 

demi keadilan dan keseimbangan. Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, 
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Pemerintah akanmengusulkan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada tahun 2013. 

Sementara itu, di bidang intensifikasi cukai hasil tembakau, Pemerintah merencanakan akan 

menaikkan tarif cukai hasil tembakau  pada tahun 2013 disesuaikan dengan besaran inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Selain dipengaruhi kebijakan-kebijakan tersebut, penerimaaan kepabeanan dan cukai pada tahun 

2013 juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan bersifat teknis di bidang kepabeanan dan cukai. 

Kebijakan teknis di bidang kepabeanan antara lain meliputi: (i) peningkatan akurasi penelitian 

nilai pabean dan klasifikasi; (ii) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang; dan                 

(iii) optimalisasi kolektibilitas piutang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, kebijakan teknis di 

sektor pelayanan dan pengawasan meliputi:  (i) pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang 

kepabeanan dan cukai; (ii) konsistensi pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di 

beberapa pelabuhan; (iii) implementasi kawasan pelayanan pabean terpadu (KPPT), untuk 

mengurangi penumpukan barang di pelabuhan; (iv) penyempurnaan implementasi Indonesia 

national single window (INSW); (v) penataan hubungan kerja antar unit pengawasan                     

(vi) pengembangan pola profiling secara sistematis dalam rangka risk management;                     

(vii) melanjutkan pemanfaatan sarana operasi; (viii) optimalisasi pembakuan dokumentasi dan 

pelaporan; (ix) otomatisasi proses pengawasan secara vertikal dan horizontal; (x) pengembangan 

prasarana penanganan pengaduan yang terintegrasi; (xi) kajian ekonomi makro dan kebijakan 

fiskal terhadap skema FTA; (xii) otomasi  administrasi piutang bea dan cukai; dan                        

(xiii) penerapan billing system untuk pelayanan cukai. 

Pada tahun 2013, Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan fasilitas perpajakan dalam 

bentuk pajak ditanggung pemerintah, yang terdiri dari: (i) PPh DTP untuk komoditas panas bumi; 

(ii) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan 

kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; dan (iii) bea masuk DTP. 

Adapun alokasi dari ketiga fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

Sejalan dengan kebijakan optimalisasi di bidang penerimaan perpajakan, Pemerintah juga 

berupaya untuk mengoptimalkan PNBP yang masih banyak menghadapi tantangan. Untuk tahun 

2013, PNBP masih akan didominasi oleh penerimaan dari SDA, terutama dari SDA migas yang 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga ICP dan pencapaian target lifting migas. Target 

lifting minyak bumi ditargetkan berkisar 910-940 ribu barel perhari dan lifting gas bumi berkisar 

1.290-1.360 MBOEPD. Untuk pencapaian target lifting migas, Pemerintah menghadapi beberapa 

hambatan, yakni: (i) adanya penurunan alamiah sumur-sumur minyak mentah sebesar kurang 

lebih 12-13 persen per tahun; (ii) faktor cuaca yang menghambat kegiatan eksploitasi migas; dan 

(iii) hambatan teknis lain yang terkait dengan adanya tumpang tindih peraturan dan 

penyelesaian proses persetujuan POD, Work Program and Budget (WP&B), Authorization for 

Expenditure (AFE), serta pengadaan barang dan jasa.  

Khusus untuk minyak mentah, Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Instruksi 

Presiden Nomor 2 Tahun 2012 guna mendorong peningkatan produksi melalui upaya-upaya yang 

terkoordinasi dan terintegrasi antar instansi guna mendukung pencapaian target produksi 

minyak mentah. Dengan upaya-upaya tersebut maka hambatan dalam hal ketidakselarasan 

peraturan yang menghambat kegiatan produksi dan hambatan teknis lainnya akan diselesaikan. 

Pemerintah dalam tahun 2013 tetap akan mengupayakan untuk melakukan efisiensi cost recovery 

sehingga menurunkan angka rasio cost recovery terhadap gross revenuedari sektor hulu migas 
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guna mengoptimalkan penerimaan SDA migas dalam APBN. Selain itu, guna mengoptimalkan 

penerimaan dari gas bumi maka pemerintah akan berupaya untuk memperbaharui harga jual gas, 

terutama untuk yang diekspor. 

Untuk penerimaan dari SDA nonmigas, penerimaan dari SDA pertambangan umum masih 

menjadi sumber utama penerimaan. Dalam tahun 2013, tantangan yang dihadapi dalam 

optimalisasi penerimaan SDA pertambangan umum adalah pencapaian target volume produksi 

komoditas mineral dan batubara, serta pengawasan terhadap penjualan mineral dan batubara 

baik dari sisi volume maupun harga jual. Untuk harga jual, Pemerintah melalui Direktoral 

Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM telah memberlakukan Harga Batubara Acuan 

(HBA) dan Harga Patokan Batubara (HPB) yang diterbitkan setiap bulan dan digunakan untuk 

perhitungan penerimaan SDA pertambangan umum. Sedangkan untuk meningkatkan volume 

produksi komoditas mineral dan batubara, Pemerintah dalam rangka mendorong investasi 

dibidang pertambangan umum telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 

2011 yang memberi fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu 

dan/atau di daerah-daerah tertentu, yang antara lain mencakup kegiatan investasi di 

pertambangan batubara dan bijih logam. Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara 

pada tahun 2013 adalah tercapainya target produksi: (i) batubara 337 juta ton dengan Domestic 

Market Obligation (DMO) sebesar 84 juta ton; (ii) timah sebesar 60 ribu ton; (iii) bijih nikel 

sebesar 6,6 juta ton, feronikel sebesar 19,4 ribu ton, dan nikel matte sebesar 80,6 ribu ton;          

(iv) bauksit sebesar 10 juta ton; (v) konsentrat tembaga sebesar 676,3 ribu ton; (vi) emas sebesar 

67 ton dan perak sebesar 182,9 ton; (vii) bijih besi sebesar 5 juta ton; (viii) zircon sebesar 50,9 

ribu ton; (ix) mangan sebesar 74,3 ribu ton; dan (x) galena/timbal sebesar 3,2 ribu ton. Selain itu, 

Pemerintah mengupayakan untuk renegoisasi atas kontrak pertambangan umum dengan 

mengutamakan peningkatan nilai tambah kegiatan pertambangan umum terhadap perekonomian 

nasional dan peningkatan penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan, Pemerintah 

memberlakukan tarif atas PNBP pertambangan umum sesaui dengan PP nomor 9 tahun 2012 

tentang Jenis dan tarif PNBP pada Kementerian ESDM.  

Kontribusi BUMN dalam mendukung penerimaan negara ditentukan oleh kinerja BUMN yang 

tercermin dari laba perusahaan, dan ditentukan pula oleh besarnya Dividend Pay Out Ratio 

(DPOR). Kebijakan dividen ditetapkan secara berbeda pada sejumlah BUMN dalam lingkungan 

bisnis dan bidang usaha yang berbeda-beda. Pada tahun 2013 kebijakan DPOR yang diambil telah 

mempertimbangkan kebutuhan belanja modal BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi 

karena BUMN juga berperan sebagai motor penggerak dalam program MP3EI.  

Pokok-pokok Kebijakan PNBP tahun 2013 di bidang Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba 

BUMN adalah sebagai berikut: (i) DPOR nol persen untuk BUMN sektor kehutanan, asuransi, dan 

BUMN dengan akumulasi rugi; (ii) DPOR 5-55 persen untuk BUMN laba tanpa akumulasi rugi;  

(iii) BUMN penyetor dividen terbesar yaitu untuk PT. Pertamina dikenakan DPOR sebesar 40-45 

persen, sedangkan untuk PT. PLN dikenakan DPOR sebesar 30 persen; dan (iv) Untuk BUMN yang 

mendapat laba namun kesulitan cash flow, tidak diminta  dividen.  

Sementara itu, untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya Pemerintah akan melakukan upaya sebagai 

berikut: (i) audit pengelolaan PNBP pada K/L melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara;      

(ii) inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan review besaran tarif PNBP yang berlaku pada K/L 

untuk disesuaikan dengan kondisi terkini; dan (iii) sosialisasi ketentuan PNBP kepada K/L dalam 

rangka peningkatan kepatuhan penagihan, pemungutan, dan penyetoran PNBP sesuai ketentuan 
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yang berlaku. Sedangkan kebijakan PNBP Lainnya yang berasal dari jasa pelayanan K/L 

mempunyai kebijakan yang lebih spesifik.  

Pada tahun 2013 PNBP Lainnya sebagian besar akan disumbang oleh enam K/L terbesar, yaitu 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), dan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). Namun demikian, PNBP yang dihasilkan enam K/L tersebut tidak hanya bersumber dari 

PNBP lainnya, sebagian berasal dari pelayanan BLU yang dilakukan K/L tertentu. 

Beberapa pokok kebijakan yang akan dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

pada tahun 2013, antara lain: (i) melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada 

penyelenggara telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio yang bekerjasama 

dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit Wajib Bayar;                         

(ii) menegakkan hukum terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan pengguna frekuensi 

radio; dan (iii) melakukan otomasi/modernisasi proses perijinan sehingga mempercepat dan 

mempermudah proses pelayanan publik.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan beberapa pokok kebijakan yaitu:        

(i) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis pada 

aktivitas (activity based budgeting); dan (ii) mengoptimalkan aset yang dimiliki dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi.  

Kementerian Kesehatan akan melakukan beberapa pokok kebijakan, antara lain: (i) melakukan 

optimalisasi sumber-sumber PNBP; (ii) meningkatkan ketertiban pengelolaan dan penyetoran 

PNBP; (iii) meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan; serta (iv) meningkatkan profesionalisme SDM sesuai dengan perkembangan 

IPTEK.  

Sementara itu, Polri akan melakukan kebijakan: (i) penyediaan formulir dan bahan baku PNBP 

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang fungsi lalu lintas, intelijen keamanan, dan 

identifikasi; (ii) peningkatan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan 

fungsional lalu lintas; (iii) pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana meliputi hardware dan 

software pembuatan SIM dan simulator pengemudi, mobil unit pelayanan SIM, dan kendaraan 

bermotor untuk patroli jalan raya; (iv) pembangunan jaringan online Samsat di seluruh Polda 

dalam rangka on line system National Traffic Management Center (NTMC); (v) pengadaan mobil 

unit SIM keliling, mobil Kecelakanaan Lalu Lintas (Laka Lantas),  dan kendaraan bermotor roda 2 

untuk patroli; (vi) perluasan layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai tingkat 

Polsek (Kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat; dan                     

(vii) penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.  

Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan beberapa kebijakan antara lain: (i) menerapkan 

Elektronik Kartu Izin Tinggal Terbatas (E-KITAS) dan Elektronik Kartu Izin Tinggal Tetap            

(E-KITAP); (ii) mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) secara 

berkelanjutan; (iii) membangun Sistem Intelijen Keimigrasian; (iv) membina dan mengelola 

PNBP di bidang keimigrasian; (v) meningkatkan jumlah layanan Hak Kekayaan Intelektual secara 

online; (vi) mengusulkan peningkatan ijin penggunaan PNBP; serta (vii) mengusulkan 

peningkatan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.  
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Sedangkan BPN akan melakukan kebijakan: (i) membangun kepercayaan masyarakat pada BPN 

(trust building) melalui sosialisasi tarif kepengurusan tanah di media cetak; (ii) meningkatkan 

pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi tanah secara menyeluruh;                       

(iii) memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; (iv) menyelesaikan persoalan pertanahan 

di daerah korban bencana alam dan daerah konflik; dan (v) membangun sistem informasi dan 

manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengaman dokumen pertanahan di 

seluruh Indonesia. 

Kebijakan Belanja Negara 

Salah satu target pembangunan yang akan dicapai dalam tahun 2013 adalah terjaganya 

pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,8-7,2 persen, yang merupakan target pertumbuhan 

tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Target pertumbuhan ekonomi tersebut 

diharapkan dapat menurunkan  tingkat pengangguran menjadi berkisar antara 5,8-6,1 persen, 

dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi berkisar antara 9,5-10,5 persen. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, alokasi belanja negara dalam tahun 2013 diperkirakan akan mencapai sekitar 17 

persen dari PDB.  

Arah kebijakan belanja negara tahun 2013 diharapkan mampu menstimulasi perekonomian 

dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman serta menjaga kesinambungan fiskal. 

Esensi strategi belanja negara pada tahun 2013 tetap diarahkan pada strategi 4 (empat) pilar 

yaitu: (i) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (pro 

growth); (ii) meningkatkan produktifitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job); 

(iii) meningkatkan dan perluasan program pengentasan kemiskinan (pro poor); dan (iv) 

mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Prioritas 

pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah diharapkan dapat memperkuat 

perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat sesuai dengan 

tema pembangunan nasional pada tahun 2013.  

Secara umum arah kebijakan belanja negara pada tahun 2013 sebagai berikut: 

Pertama, meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji pokok dan 

pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sekitar 7 persen mengacu pada 

inflasi, serta penyesuaian gaji hakim. 

Kedua, menuntaskan program Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga. 

Ketiga, menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui flat policy pada belanja barang operasional 

perkantoran. Efisiensi belanja barang tersebut dilakukan antara lain dengan: (i) efisiensi belanja 

perjalanan dinas, seminar dan konsinyering; (ii) menjaga besaran alokasi sesuai kebutuhan 

dengan mempertimbangkan output dan kemampuan penyerapan anggaran; dan                             

(iii) implementasi reward dan punishment  secara konsisten untuk meningkatkan penyerapan 

anggaran. 

Keempat, mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic 

connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kebijakan belanja negara ini dilakukan 

dalam rangka mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
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Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang esensinya mendorong percepatan dan perluasan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

Kelima, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) melalui 

dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. 

Beberapa program yang dilakukan antara lain program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis, 

konversi energi BBM menjadi energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, perluasan 

penyediaan tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan seperti tenaga surya dan air serta 

peningkatan produksi biofuel. 

Keenam, penguatan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan  

termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antar klaster dalam rangka 

mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia 

(MP3KI). Upaya tersebut ditempuh antara lain melalui peningkatan koordinasi/harmonisasi 

pengalokasian anggaran pada 14 K/L. 

Ketujuh, mendukung anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan 

peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial. 

Kedelapan, mendukung program MP3EI dengan mendukung pembangunan infrastruktur pada 6 

(enam) koridor ekonomi.  

Kesembilan, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara dan menjaga pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan subsidi yang efisien dengan 

penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaran subsidi baik subsidi energi 

maupun subsidi non energi. 

Kesepuluh, menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran. 

Kesebelas, mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan 

risiko fiskal. Kondisi perekonomian global yang masih menyimpan ketidakpastian memerlukan 

suatu langkah antisipatif untuk meredam dan sekaligus merespon dinamika perekonomian yang 

bergejolak. 

Keduabelas, mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan 

Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis  serta menjaga stabilitas nasional. 

Ketigabelas, menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium 

Term Expenditure Framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja(quality of 

spending). 

Keempatbelas, menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). 

Kelimabelas, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter di daerah rawan bencana, 

pemetaan bencana, dan  pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor-Timur. 

Keenambelas, mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan 

APEC Meeting 2013. 
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Ketujuhbelas, mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green car, bibit padi 

unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan. 

Kedelapanbelas, penyederhanaan prosedur/mekanisme perijinan dan perbaikan regulasi dalam 

rangka menunjang investasi infrastruktur. 

Pada sisi belanja pemerintah pusat tahun 2013, kebijakan yang diambil diharapkan mampu 

mendukung rencana aksi pemerintah yang meliputi tiga bagian yaitu: (i) prioritas nasional;        

(ii) bidang-bidang pembangunan; dan (iii) pembangunan kewilayahan. Sementara itu, terdapat 

sebelas prioritas nasional yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu: (i) reformasi birokrasi dan 

tata kelola; (ii) pendidikan; (iii) kesehatan; (iv) penanggulangan kemiskinan; (v) ketahanan 

pangan; (vi) infrastruktur; (vii) iklim investasi dan iklim usaha; (viii) energi; (ix) lingkungan 

hidup dan pengelolaan bencana; (x) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik;         

(xi) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan yang menjadi tiga prioritas lainnya 

yaitu: (i) bidang politik, hukum dan keamanan; (ii) bidang perekonomian; dan (iii) bidang 

kesejahteraan rakyat. 

Di samping sebelas prioritas nasional yang telah dirumuskan, terdapat pula rencana aksi di 

bidang pembangunan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional tersebut. Rencana aksi 

bidang-bidang pembangunan antara lain mencakup bidang sosial budaya dan kehidupan 

beragama, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sarana dan 

prasarana, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, bidang hukum dan aparatur negara, 

bidang wilayah dan tata ruang, serta bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sementara 

itu rencana aksi pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mendorong terwujudnya 

pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang tercermin dengan peningkatan kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Arah kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2013 adalah penekanan pada pentingnya langkah 

efisiensi dan efektivitas dalam mendorong produktivitas pada setiap jenis belanja untuk 

menciptakan efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing perekonomian domestik menuju 

terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kebijakan belanja pegawai dalam tahun 2013 difokuskan 

untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka memacu produktivitas dalam rangka 

penguatan kualitas pelayanan masyarakat dan efisiensi birokrasi. Adapun kebijakan belanja 

pegawai  antara lain: (i) melakukan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri 

sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sekitar 7 persen; (ii) meneruskan pemberian gaji dan pensiun 

ke-13; (iii) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi; dan    

(iv) melakukan penataan jumlah dan distribusi PNS mengacu pada prinsip zero growth dan 

berbasis kompetensi. 

Sementara itu, kebijakan belanja barang dalam APBN tahun 2013 difokuskan untuk mendorong 

efisiensi kegiatan operasional dan non prioritas serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Adapun kebijakan belanja barang, antara lain: (i) menjaga kelancaran penyelenggaraan 

operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;    

(ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang melalui: (a) pelaksanaan kebijakan flat 

policy belanja barang operasional perkantoran, (b) efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, 

dan konsinyering, (c) menjaga besaran alokasi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan 

output dan kemampuan penyerapan anggaran melalui implementasi reward dan punishment 

secara konsisten untuk meningkatkan penyerapan anggaran; dan (iii) menjaga terpeliharanya 
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aset negara melalui dukungan pemeliharaan rutin jalan/jembatan/aset infrastruktur lainnya, dan 

peningkatan capacity building dalam rangka mendukung program-program pembangunan 

nasional. 

Sejalan dengan kebijakan umum belanja negara, arah kebijakan belanja modal tahun 2013 

difokuskan untuk mendorong percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja.Kebijakan belanja modal tahun 2013 adalah 

sebagai berikut: (i) meningkatkan anggaran infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi, 

ketahanan pangan, dan domestic connectivity; (ii) mengarahkan pemanfaatan anggaran 

infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap  

pertumbuhan ekonomi antara lain listrik, jalan, dan pelabuhan; (iii) mengarahkan pengembangan 

infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi; (iv) mengarahkan pemanfaatan anggaran untuk 

peningkatan kemampuan pertahanan menuju MEF yang lebih difokuskan untuk pengadaan alat 

utama sistem pertahanan (alutsista) melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri; 

(v) mendukung pendanaan kegiatan multiyears dalam rangka menjaga kesinambungan program 

dan pendanaan pembangunan; dan (vi) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap 

dampak negatif perubahan iklim (climate change). 

Sementara itu, kebijakan pembayaran bunga utang lebih diarahkan untuk: (i) memenuhi 

kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas 

dan kesinambungan pembiayaan; (ii) meminimasi pembayaran bunga utang melalui fleksibilitas 

pengalihan instrumen pembiayaan utang yang biaya bunganya lebih rendah baik jangka panjang 

maupun jangka pendek; dan (iii) mengupayakan minimasi belanja pembayaran denda. 

Kebijakan bantuan sosial dalam tahun 2013 lebih difokuskan untuk: (i) meningkatkan dan 

memperluas cakupan program-program perlindungan sosial yaitu: (a) Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama yang berkeadilan dan merata untuk semua agama, 

 (b) beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin, (c) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas), (d) Program Keluarga Harapan (PKH), dan (e) penguatan program pro Rakyat 

klaster 4; (ii) melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM 

Mandiri; dan (iii) menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam melalui pengalokasian Dana 

Cadangan Penanggulangan Bencana Alam. 

Adapun kebijakan belanja lain-lain lebih difokuskan untuk: (i) mengantisipasi perubahan asumsi 

makro melalui penyediaan dana cadangan perubahan risiko fiskal; (ii) mendukung peran aktif 

Indonesia pada forum internasional melalui penyediaan alokasi anggaran untuk kontribusi 

kepada lembaga internasional; (iii) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana 

cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi 

harga pangan; dan (iv) mengantisipasi persiapan tahapan Pemilu 2014. 

Sementara itu secara umum kebijakan belanja K/L tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan efisiensi 

belanja barang non operasional non prioritas antara lain perjalanan dinas, seminar, dan 

konsinyering; (ii) meningkatkan belanja infrastruktur terutama untuk pembangunan 

infrastruktur listrik, jalan raya, jalan Kereta Api dan pelabuhan dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memantapkan stabilitas perekonomian domestik; 

(iii) memperkuat ketahanan pangan, termasuk upaya mencapai surplus beras 10 juta ton pada 

tahun 2014; (iv) mengarahkan pemanfaatan alokasi anggaran MEF untuk pengadaan alutsista 

dengan memberdayakan industri pertahanan  dalam negeri melalui pembiayaan yang murah dan 
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fleksibel; (v) mengarahkan anggaran pendidikan untuk lebih difokuskan untuk sarana dan 

prasarana, infrastruktur pendidikan serta memperluas akses masyarakat terhadap dunia 

pendidikan; (vi) keberpihakan (affirmative action) untuk mengurangi kesenjangan melalui 

pembangunan daerah tertinggal/ terluar difokuskan untuk infrastruktur listrik, jalan dan sarana 

dan prasarana pendidikan yang memadai dan mendukung pengembangan industri kecil dan 

industri kreatif dalam rangka peningkatan daya saing; (vii) membatasi pembangunan gedung 

baru yang tidak langsung menunjang tugas dan fungsi K/L seperti mess, wisma, rumah dinas, 

rumah jabatan, dan gedung petemuan; (viii) mendorong penyerapan belanja K/L mencapai 95 

persen guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai yang ditargetkan; dan  

(ix) meningkatkan sinergi dan harmonisasi pada 14 K/L dalam pengalokasian anggaran untuk 

penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3KI. 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran dan memperbaiki kualitas 

belanja, maka arah kebijakan subsidi tahun 2013 mencakup: (i) pengendalian subsidi untuk 

meningkatkan belanja modal secara signifikan dalam jangka menengah dan meningkatkan daya 

saing; (ii) pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan 

manajemen distribusi; (iii) penurunan pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan 

meningkatkan penggunaan batubara, gas, panas bumi, air, dan biodiesel, termasuk energi tata 

surya; (iv) peningkatan ketahanan pangan; (v) peningkatan daya saing usaha dan akses 

permodalan UMKM melalui bantuan subsidi kredit program seperti KKPE, KPEN-RP, dan KUPS. 

Berdasarkan arah kebijakan subsidi 2013 tersebut maka pokok-pokok kebijakan subsidi BBM 

2013 antara lain: (i) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM; (ii) mengendalikan konsumsi 

BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan dan manajemen distribusi; (iii) meningkatkan 

program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar;  

(iv) melanjutkan program konversi mitan ke LPG 3 Kg; (v) melanjutkan program 

pembangunan/pengembangan gas kota untuk rumah tangga; dan (vi) memperluas pemakaian 

bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel sekitar 7,5 persen. 

Pokok-pokok kebijakan fiskal terkait subsidi listrik 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:  

(i) efisiensi alokasi subsidi listrik; (ii) memperbaiki struktur kelompok penerima subsidi sesuai 

target sasaran; (iii) meningkatkan rasio elektrifikasi yang ditargetkan mencapai sekitar 77,6 

persen; (iv) meningkatkan penjualan tenaga listrik sekitar 8 persen; (v) menurunkan susut 

jaringan; (vi) mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I;  

(vii) menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik;                             

(viii) meningkatkan bauran energi panas bumi, air, dan biodiesel; dan (ix) mengembangkan 

energi tenaga surya khususnya di daerah-daerah terpencil. 

Terkait dengan subsidi non energi, program ketahanan pangan nasional masih menjadi salah satu 

target utama dan isu strategis dalam rencana kerja pemerintah pada tahun 2013. Kebijakan 

pangan strategis masih sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dapat 

mengancam keberlangsungan program ketahanan pangan nasional. Beberapa kebijakan strategis 

yang menyangkut pangan akan terus dilakukan pemerintah, diantaranya adalah: (i) pemberian 

subsidi pangan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai data PPLS11 dengan jumlah 

15 kg/RTS/bulan didukung dengan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi 

anggaran subsidi pangan; (ii) penyaluran pupuk dan benih bersubsidi melalui pola Rencana 

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penyediaan stok pupuk dan benih bersubsidi yang 

mencukupi, penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, peningkatan kesadaran 
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petani dalam pemanfaatan pupuk organik; serta (iii) peningkatan daya saing usaha dan akses 

permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pemberian bantuan subsidi 

bunga kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit 

Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) serta Kredit Usaha 

Pembibitan Sapi (KUPS). 

Selain ketahanan pangan nasional, Pemerintah juga tetap memberikan perhatian yang lebih pada 

perbaikan pelayanan umum di bidang transportasi dengan memberikan bantuan subsidi/PSO 

untuk angkutan kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi.  Pemerintah juga memberikan 

bantuan PSO pada Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) yang berada diluar 

ibukota propinsi dan ibukota kabupaten/kota, dan kemudahan layanan informasi bagi 

masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik melalui pemberian PSO LKBN 

Antara. 

Tantangan yang masih akan dihadapi di tahun 2013 terkait subsidi energi antara lain:  

(i) pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan; (ii) kemampuan kapasitas kilang 

untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri; (iii) penetapan harga gas bumi yang kompetitif 

serta jaminan ketersediaannya bagi dunia usaha; (iv) keberhasilan pelaksanaan program 

pengaturan konsumsi BBM bersubsidi yang tepat sasaran; dan (v) terpenuhinya bauran energi 

input pembangkit listrik non BBM. 

Sementara itu, tantangan yang masih akan dihadapi terkait subsidi non-energi antara lain:  

(i) kesesuaian pendataan jumlah RTS dengan jumlah aktualnya; (ii) peningkatan pengawasan 

distribusi pupuk dan benih bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan; (iii) ketergantungan petani 

kepada pupuk anorganik. 

Di sisi transfer ke daerah, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013, 

kebijakan transfer ke daerah disusun dengan prinsip optimalisasi sumber-sumber penerimaan 

negara dan pelaksanaan efisiensi dan efektifitas perimbangan keuangan yang lebih proporsional, 

adil, dan akuntabel. Kebijakan transfer ke daerah tahun 2013 tetap diarahkan untuk mendukung 

pencapaian program prioritas nasional. 

Tujuan dana transfer ke daerah antara lain: (i) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah 

seiring dengan penerapan SPM dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;  

(ii) meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat, 

daerah dan antar daerah; (iii) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka 

kebijakan ekonomi makro; (iv) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi 

ekonomi lokal daerah; (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;  

(vi) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana 

pembangunan daerah; serta (vii) mendukung pencapaian program-program Pro-Job, Pro-Growth, 

Pro-Poor, dan Pro-Environment. 

Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengoptimalkan dana transfer ke 

daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan DBH yaitu upaya mempercepat 

proses alokasi DBH migas melalui konsolidasi antar instansi terkait dan tuntutan daerah 

penghasil migas untuk menaikkan proporsi alokasi DBH migas yang tidak sesuai dengan 

ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004. Sementara itu, tantangan dalam alokasi DAU yaitu adanya 

kebutuhan untuk meningkatkan kualitas data dasar perhitungan besaran DAU dan upaya 

memperkecil proporsi alokasi dasar dalam formula perhitungan DAU. Untuk DAK, tantangan yang 
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dihadapi antara lain (i) belum optimalnya sinkronisasi program prioritas nasional dengan 

program prioritas daerah; (ii) belum optimalnya pengalihan Dekon/TP ke DAK sesuai dengan 

kewenangan daerah; dan (iii) relatif kurang fleksibelnya petunjuk teknis pelaksanaan DAK. 

Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan transfer ke daerah dan mengatasi tantangan tersebut di 

atas, maka pada tahun 2013 akan diimplementasikan tiga strategi kebijakan utama yaitu: 

Pertama, Kebijakan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah. Kebijakan ini akan diwujudkan 

dengan mengoptimalkan implementasi ketentuan UU nomor 28 tahun 2009   yang memberikan 

ruang gerak fiskal lebih besar bagi daerah dalam menggali potensi penerimaan secara mandiri 

tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sekaligus tetap menjaga iklim usaha yang 

kondusif,melalui perluasan basis pajak daerah dan penentuan tarif pajak daerah secara mandiri.  

Kedua, Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Alokasi Transfer ke Daerah. Kebijakan ini 

dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah antara lain: (i) kebijakan DBH diarahkan untuk 

menyempurnakan proses perhitungan dan penetapan alokasi DBH menjadi lebih transparan dan 

akuntabel, serta menyempurnakan sistem penyaluran agar lebih tepat waktu dan jumlah;  

(ii) Kebijakan DAU diarahkan untuk mengalokasikan DAU sebesar 26 persen dari PDN neto yang 

ditetapkan dalam APBN, menyempurnakan formula dan komponen yang digunakan dalam 

perhitungan terutama mengurangi porsi/unsur belanja pegawai, dan meningkatkan akurasi data 

dasar perhitungan melalui koordinasi antar lembaga/instansi; (iii) kebijakan DAK diarahkan 

untuk mendukung pencapaian prioritas nasional terutama di daerah-daerah yang memiliki 

kemampuan keuangan relatif rendah, meningkatkan koordinasi penyusunan juknis sehingga 

tepat sasaran (dapat mengakomodasi kebutuhan daerah) dan tepat waktu (ditetapkan selambat-

lambatnya pada awal tahun anggaran), serta mempersiapkan percepatan pengalihan 

program/kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan K/L teknis yang mendanai urusan daerah 

untuk menjadi DAK; (iv) kebijakan dana otonomi khusus diarahkan untuk mengalokasikan dana 

otsus provinsi Aceh setara 2 persen DAU nasional dan dana otsus provinsi Papua dan Papua 

Barat, setara 2 persen DAU nasional; dan (v) kebijakan dana penyesuaian diarahkan untuk 

mengalokasikan: (a) dana tunjangan profesi guru untuk guru yang sudah memiliki sertifikasi;  

(b) dana tambahan penghasilan guru untuk guru yang belum memiliki sertifikasi; (c) dana BOS; 

(d) dana insentif daerah (DID) untuk daerah berprestasi dalam pengelolaan keuangan dan 

pencapaian kinerja kesejahteraan masyarakat; serta (e) dana proyek pemerintah daerah dan 

desentralisasi untuk beberapa daerah tertentu yang dinilai berhasil memanfaatkan alokasi DAK. 

Ketiga, Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan APBD. Dalam rangka meningkatkan peran 

pemda  dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerah, ditempuh beberapa langkah 

kebijakan yang diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas belanja APBD di daerah antara 

lain dengan: (i) mendorong pemda agar menetapkan APBD tepat waktu; (ii) merasionalisasi 

jumlah dan belanja gaji PNS daerah; (iii) memacu daerah untuk meningkatkan belanja modal 

yang terarah pada kegiatan-kegiatan yang langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

lokal, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan; (iv) mempercepat penyerapan 

belanja APBD; (v) mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD; 

(vi) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan jumlah daerah yang 

mendapatkan opini WDP/WTP pada laporan keuangannya; dan (vii) mendorong dan 

memfasilitasi Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan 

infrastruktur dengan tetap menjaga besaran defisit kumulatif APBD sesuai dengan peraturan 

perundangan. 



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2013 

 

90 
 

Kebijakan Pembiayaan Anggaran 

Untuk dapat mengimbangi perkiraan defisit yang masih relatif besar, kebijakan umum 

pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2013 antara lain:  

(i) memanfaatkan sebagian dana SAL terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

krisis pasar SBN dan pemanfaatan di awal tahun untuk membiayai percepatan pembangunan 

infrastruktur, (ii) memprioritaskan penggunaan dana investasi pemerintah untuk meningkatkan 

pembangunan infrastruktur, (iii) mengurangi secara bertahap pembiayaan yang bersumber dari 

utang terutama pinjaman luar negeri, (iv) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB 

berkisar antara 21 persen hingga 23 persen pada akhir tahun 2013, (v) mengupayakan pemilihan 

instrumen utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali pada waktu yang 

fleksibel, dan (vi) melakukan konversi surat utang Pemerintah di BI yang tidak dapat 

diperdagangkan menjadi SBN yang dapat diperdagangkan, dalam rangka pengelolaan risiko 

utang yang lebih baik dan mendukung penggunaan SBN sebagai instrumen moneter. 

Kebijakan yang ditempuh terkait dengan pembiayaan non utang tahun 2013 antara lain:                

(i) pemanfaatan dana SAL terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar 

SBN dan pemanfaatan di awal tahun untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur;                       

(ii) mengarahkan pemberian PMN kepada BUMN dan penggunaan Dana Investasi Pemerintah 

untuk pembangunan infrastruktur; (iii) pengalokasian dana PMN dan investasi untuk 

meningkatkan penjaminan program KUR dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota 

Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional dan pada ASEAN Infrastructure Fund;  

(iv) peningkatan governance dan melakukan alokasi investasi secara selektif melalui dana 

investasi pemerintah dan PMN; (v) menambah dana bergulir untuk penyediaan fasilitas 

pembiayaan dalam rangka perolehan/pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan pembangkit listrik tenaga geothermal, pengelolaan 

dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM); dan (vi) pengalokasian dana 

kewajiban penjaminan terhadap kredit PT PLN, PDAM, dan Central Java Power Plant (CJPP).  

Pembiayaan non utang melalui pemanfaatan sebagian dana SAL memberi ruang kepada 

Pemerintah untuk menyediakan fiscal buffer dalam rangka menghadapi tekanan peningkatan 

defisit. Pemanfaatan SAL juga diutamakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis 

pasar SBN dan menjaga ketersediaan anggaran pada awal tahun terutama untuk membiayai 

percepatan pembangunan infrastruktur.  

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerusan pinjaman yang telah 

dilaksanakan selama ini akan dilanjutkan disertai dengan penerapan Sistem Perbendaharaan dan 

Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan salah satu sasaran strategis Pemerintah. Penerimaan 

pembiayaan yang bersumber dari penerusan pinjaman pada tahun 2013 tidak berpengaruh atas 

kebijakan penyelesaian piutang negara yang diterapkan Pemerintah. Hal tersebut, dikarenakan 

tahun 2013 masih dalam penetapan penghapusan bersyarat yang belum menghapus hak tagih. 

Berdasarkan jadwal penyelesaian piutang penerusan pinjaman pada BUMN, Pemda dan PDAM, 

penghapusan bersyarat akan berlangsung selama 2 tahun dan tergantung hasil evaluasi 

pelaksanaan penyelesaian piutang. 

Untuk mengurangi risiko kegagalan pembayaran tunggakan penerusan pinjaman dari debitur 

pemerintah daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2008 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil 
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Dalam Kaitannya Dengan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat. Terhadap Naskah Perjanjian 

Penerusan Pinjaman (NPPP) baru dan perubahan NPPP untuk penerusan pinjaman kepada 

pemda telah mencantumkan ketentuan tersebut, yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan 

pemotongan DAU dan/atau DBH jika terjadi tunggakan pinjaman yang tidak dibayar pemda. 

Disamping itu, terhadap penerusan pinjaman kepada BUMN yang selama ini tanpa colateral, 

dimungkinkan untuk menerapkan Strategic Business Unit (SBU) secara terbatas dan selektif serta 

penerapan Pernyataan Kinerja Penerusan Pinjaman Luar Negeri. 

Sementara itu, kebijakan pengalokasian dana investasi Pemerintah tahun 2013 diharapkan dapat 

memperbesar peran Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui investasi 

pinjaman, penyertaan modal, dan surat berharga. Selain itu, Pemerintah juga akan melaksanakan 

pengambilalihan aset PT Inalum sebagai bagian dari tindak lanjut perundingan pada tahun 2012 

antara Tim Perunding Pemerintah Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan  

Presiden Nomor 27 tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 dengan investor Jepang yang tergabung 

dalam Nippon Alumunium Asahan. Pengambilalihan aset ini sebagai akibat dari  keputusan 

Pemerintah melakukan terminasi Master Agreement dengan investor Jepang. 

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur 

permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN.  Sumber PMN dapat berasal dari APBN, 

kapitalisasi cadangan, dan sumber lain yang sah. Adapun sasaran  PMN ditujukan untuk:  

(i) BUMN yang melaksanakan penugasan/kebijakan Pemerintah dalam rangka 

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, dan mendukung kebijakan 

Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur; (ii) revitalisasi industri strategis, 

khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara; (iii) mempertahankan porsi kepemilikan, 

sehingga Pemerintah masih mengendalikan BUMN yang bersangkutan; dan  

(iv) BUMN yang berdasarkan ketentuan perundangan harus dipertahankan, namun mengalami 

kesulitan keuangan, khususnya struktur modal tidak sehat. Pada tahun 2013, Pemerintah akan 

mengalokasikan PMN pada BUMN terutama ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan 

terhadap penyaluran KUR. Penambahan modal tersebut diharapkan mampu mendorong 

perluasan penyaluran KUR di berbagai sektor yang sulit untuk dijangkau perbankan komersil.  

Pemerintah juga akan tetap mengalokasikan PMN untuk organisasi/lembaga keuangan 

internasional dan PMN lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai 

anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting 

rights). Keanggotaan Indonesia tersebut untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi 

kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan 

memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara. 

Terkait dengan alokasi dana bergulir, pada tahun 2013 Pemerintah menyediakan dana bergulir 

untuk mendukung penguatan modal usaha KUMKM, membantu masyarakat berpenghasilan 

rendah untuk mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau, mendukung kegiatan 

eksplorasi bagi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga geothermal yang akan dibangun 

dengan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau public private partnership (PPP). 

Dana pengembangan pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan 

program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk tanggungjawab antargenerasi 

melalui pembentukan endowment fund. Dana yang selama ini diinvestasikan diharapkan dapat 
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menghasilkan pendapatan untuk digunakan antara lain guna mendukung rehabilitasi fasilitas 

pendidikan, beasiswa, dan dana cadangan untuk kondisi darurat pendidikan. Pada tahun 2013, 

sebagian pendapatan investasi dari endowment fund ini direncanakan sudah dapat dialokasikan 

dengan komposisi: (i) beasiswa kurang lebih sebesar 50 persen; (ii) rehabilitasi fasilitas 

pendidikan kurang lebih sebesar 25 persen, (iii) kegiatan pendidikan lainnya kurang lebih 

sebesar 10 persen, dan (iv) dana cadangan (kondisi darurat pendidikan) kurang lebih sebesar 15 

persen. Selain itu, Pemerintah juga berencana menambah alokasi dana pengembangan 

pendidikan nasional dengan harapan memperbesar endowment fund dan sekaligus memperbesar 

manfaatnya di masa yang akan datang. 

Pada tahun 2013, Pemerintah akan tetap mengalokasikan dana kewajiban penjaminan untuk PT 

PLN (Persero), CJPP, dan PDAM dalam rangka mitigasi risiko fiskal atas penjaminan yang 

dilakukan Pemerintah terhadap pembiayaan proyek pembangkit tenaga listrik dan percepatan 

penyediaan air minum untuk mengurangi tekanan secara langsung terhadap APBN. 

Pada tahun 2013, Pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran tetap didominasi oleh 

pembiayaan utang terutama dari SBN. Pemerintah memprediksi kondisi pasar SBN domestik 

tahun 2013 masih akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada tahun 2012. Angka PDB 

yang diperkirakan tumbuh masih cukup tinggi pada tahun 2012 dapat memberikan dampak 

peningkatan kapasitas penyerapan SBN. Namun demikian, biaya utang diperkirakan dapat 

meningkat apabila terjadi peningkatan inflasi sebagai dampak dari naiknya harga beberapa 

komoditas. 

Pasar keuangan global pada tahun 2013 juga diperkirakan masih akan sangat dipengaruhi oleh 

angka pertumbuhan ekonomi global yang masih rendah dan krisis utang Eropa yang masih 

berlanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, tingkat bunga di Amerika Serikat, Jepang, dan Zona 

Eropa diperkirakan masih akan rendah sehingga akses penerbitan SBN valas ke pasar global 

masih terbuka. Oleh karena itu, pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri khususnya 

pinjaman program akan semakin berkurang. Kondisi ini sejalan dengan semakin kecilnya 

kapasitas pinjaman dari lender utama terkait country limit yang semakin terbatas dan adanya 

kebijakan batas maksimal pinjaman. 

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Pemerintah merencanakan kebijakan pembiayaan utang 

tahun 2013, yaitu: (i) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara cermat dan menurunkan 

tambahan utang baru untuk mempertahankan kebijakan net negative flow pinjaman luar negeri; 

(ii) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar antara 21 persen hingga 23 

persen pada akhir tahun 2013; (iii) melakukan penerusan pinjaman secara selektif berdasarkan 

tujuan penggunaan yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur; (iv) mengembangkan 

pasar SBN dan instrumen pembiayaan SBSN untuk infrastruktur; (v) mengupayakan fleksibilitas 

pembiayaan utang melalui penggantian instrumen utang untuk memenuhi target pembiayaan 

utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali; dan (vi) melakukan konversi 

surat utang Pemerintah di BI yang tidak dapat diperdagangkan, menjadi SBN yang dapat 

diperdagangkan untuk mendukung efisiensi pengelolaan moneter dan pengembangan pasar 

keuangan. 

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah mengarahkan kebijakan pengelolaan utang tahun 2013 

antara lain dengan: (i) melanjutkan pengembangan pasar SBN melalui: (a) diversifikasi 

instrumen diantaranya Sukuk untuk membiayai proyek (terutama pembangunan infrastruktur), 
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(b) menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pelaku pasar keuangan, dan  

(c) mempertahankan supply SBN yang mencukupi melalui operasi pengelolaan portofolio untuk 

menambah porsi SBN tradeable, termasuk konversi surat utang Pemerintah di BI dari non 

tradeable menjadi tradeable; (ii) memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk membiayai kegiatan-

kegiatan prioritas nasional; (iii) meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang 

dibiayai melalui pinjaman luar negeri termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan sehingga dapat 

memperbaiki kinerja penyerapan dan mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat rendahnya 

penyerapan pinjaman luar negeri; (iv) memanfaatkan pinjaman dalam negeri untuk pengadaan 

barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dan memberdayakan industri strategis nasional; 

(v) melakukan penerusan pinjaman secara selektif berdasarkan tujuan penggunaan yang 

diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, dan (vi) mengupayakan fleksibilitas 

pembiayaan utang melalui penggantian instrumen utang untuk memenuhi target pembiayaan 

utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali. 

Dalam hal penerusan pinjaman atau Subsidiary Loan Agreement (SLA), Pemerintah terus 

melakukan penataan dan pengelolaan mekanismenya dengan lebih baik. Melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Penerimaan Hibah dan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan sebagai 

amanat atas peraturan pemerintah tersebut, terdapat perubahan mendasar dalam proses bisnis 

penetapan penerusan pinjaman luar negeri. Kegiatan atau proyek yang telah terdaftar dalam 

daftar kegiatan yang disusun oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), secara 

finansial akan dievaluasi oleh Menteri Keuangan yang diamanatkan kepada Komite yang terdiri 

dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Komite 

dapat mengevaluasi secara komprehensif suatu kegiatan yang akan memperoleh pembiayaan 

dari penerusan pinjaman. Dengan demikian, Menteri Keuangan akan memegang peranan penuh 

untuk memberikan persetujuan atau menolak dalam pembiayaan penerusan pinjaman sejak awal 

untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal (sustainable fiscal policy) serta pengelolaan fiskal 

yang sehat dan prudent. 

 

D. RISIKO FISKAL 

Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan 

tekanan fiskal terhadap APBN. Risiko fiskal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain realisasi 

ekonomi makro yang berbeda dengan asumsi yang digunakan dalam menyusun APBN, syarat dan 

ketentuan dalam utang Pemerintah Pusat, realisasi kewajiban kontinjensi Pemerintah, risiko 

keuangan daerah yang menjadi beban Pemerintah Pusat, dan mandatory spending yang 

menyebabkan ruang gerak fiskal (fiscal space) Pemerintah menjadi semakin terbatas. 

Kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan 

kebijakan fiskal mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan risiko fiskal dan 

mengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan yang diajukan bersamaan dengan 

pengajuan APBN ke DPR setiap tahun. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat 

tujuan strategis, yaitu (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) 

dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (2) meningkatkan keterbukaan fiskal (fiscal transparency), 
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(3) meningkatkan tanggung jawab fiskal (fiscal accountability), serta (4) menciptakan 

kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). 

Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN 

Tahun 2008 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, risiko fiskal 

dikelompokkan dalam empat kategori yaitu (i) risiko ekonomi makro, (ii) risiko utang 

Pemerintah Pusat, (iii) kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat, dan (iv) risiko mandatory 

spending. 

Risiko Ekonomi Makro 

Dinamika ekonomi baik domestik maupun eksternal berdampak pada APBN melalui indikator-

indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalam penyusunan APBN. 

Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar 

penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan 

Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah 

Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), dan lifting minyak. Indikator-indikator tersebut 

merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda 

dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN 

juga akan berubah.  

Analisis Sensitivitas. Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat digambarkan 

dalam suatu analisis sensitivitas. Dalam analisis ini, indikator-indikator ekonomi makro 

memengaruhi APBN secara langsung terhadap perubahan besaran-besaran pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN dan secara tidak langsung 

melalui kontribusi BUMN terhadap APBN. 

 

a. Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro 

Risiko fiskal akibat variasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis 

sensitivitas parsial terhadap angka baseline defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsial 

digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro terhadap 

defisit APBN, dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah 

(ceteris paribus). Analisis sensitivitas tersebut menghasilkan besaran risiko fiskal berupa 

tambahan defisit yang berpotensi muncul dari variasi asumsi-asumsi variabel ekonomi makro 

yang digunakan untuk menyusun RAPBN 2013. 

b. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro 

Perubahan harga minyak, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga dapat 

menimbulkan dampak pada kinerja keuangan BUMN yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

kontribusi BUMN terhadap APBN. Penurunan kontribusi ini merupakan bagian dari risiko fiskal 

yang bersumber dari BUMN. Untuk mengetahui dampak perubahan variabel ekonomi makro 

terhadap risiko fiskal BUMN tersebut, Pemerintah melakukan pengujian sensitivitas atau macro 

stress test risiko fiskal BUMN dengan menggunakan beberapa indikator risiko fiskal, yaitu:  

(1) Kontribusi bersih BUMN terhadap APBN, (2) Utang bersih BUMN, dan (3) Kebutuhan 
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pembiayaan bruto BUMN. Pengujian sensitivitas memberikan gambaran tentang (1) Magnitude 

risiko dari BUMN yang memengaruhi APBN, (2) Informasi dini risiko fiskal, dan (3) Gambaran 

risiko sektoral sehingga dapat diambil tindakan dini dan antisipasi terhadap gejala tersebut. 

Dana cadangan risiko asumsi ekonomi makro. Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan 

defisit akibat perbedaan asumsi ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah 

mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi ekonomi makro. 

Risiko Utang Pemerintah Pusat 

Sebagai salah satu sumber risiko fiskal yang memiliki pengaruh cukup signifikan, pengelolaan 

risiko utang harus dilakukan dengan baik dan terukur. Pengelolaan risiko utang diperlukan agar 

target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan 

penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa mendatang. 

Secara garis besar, risiko utama yang dihadapi dalam pengelolaan utang antara lain: 

a. Risiko tingkat bunga 

Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban anggaran akibat 

perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban 

utang Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate (VR) dan refixing 

rate terhadap total utang, serta Average Time to Refix (ATR). 

b. Risiko nilai tukar 

Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi peningkatan beban kewajiban Pemerintah 

dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan kurs nilai tukar valuta asing terhadap 

mata uang Rupiah. 

c. Risiko pembiayaan kembali 

Risiko refinancing merupakan potensi tingginya biaya utang pada saat melakukan pembiayaan 

kembali (refinancing) atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini dapat berdampak 

pada meningkatnya beban pemerintah atau mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan 

pembiayaan pemerintah. 

Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat 

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat 

adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak 

terjadinya suatu peristiwa (event), yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. 

Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena 

mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. 

Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas 

proyek-proyek infrastruktur; program jaminan sosial nasional; kewajiban Pemerintah untuk 

menambahkan modal jika modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga 
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Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di bawah jumlah 

yang diatur dalam Undang-Undang; tuntutan hukum kepada Pemerintah oleh pihak ketiga; 

keikutsertaan dalam organisasi dan lembaga keuangan internasional; dan bencana alam. 

 

a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan 

dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek 

percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, proyek 

pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan skema Kerjasama 

Pemerintah-Swasta (KPS). Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah 

dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah. Apabila risiko-risiko yang dijamin 

Pemerintah tersebut terjadi dan Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban kontinjensi 

dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.  

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan pembangunan 

infrastruktur. Dengan fakta bahwa kemampuan keuangan negara dalam penyediaan infrastruktur 

relatif terbatas, maka peran swasta dalam penyediaan infrastruktur di masa depan menjadi 

semakin penting. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas 

partisipasi pendanaan pihak swasta yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Yang 

dijamin dalam hal ini adalah kemungkinan kerugian/return yang menurun karena terjadinya 

risiko-risiko yang bersumber dari Pemerintah (sovereign risks). 

Penjaminan yang telah diberikan selama ini tertuang untuk proyek yang merupakan penugasan 

dari Pemerintah untuk penyelenggaraan infrastruktur dan proyek infrastruktur yang 

dilaksanakan dengan skema KPS. Di sektor kelistrikan, Pemerintah telah memberikan jaminan 

kredit penuh untuk Proyek 10.000 MW Tahap I terkait penugasan kepada PT PLN (Persero) 

dalam penyediaan listrik dan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan usaha (SJKU) PT PLN 

(Persero) untuk Proyek 10.000 MW Tahap II, dan untuk Central Java Power Plant (CJPP). 

Sementara itu, untuk penyediaan air minum Pemerintah menyediakan jaminan kredit sebesar 70 

persen dari pokok pinjaman bagi PDAM yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Terkait 

dengan proyek KPS, Pemerintah memberikan jaminan atas perjanjian kerjasama antara 

penanggung jawab proyek kerjasama dan badan usaha sehubungan dengan risiko-risiko yang 

bersumber dari Pemerintah. 

Sebagai salah satu bentuk mitigasi atas risiko fiskal, dari sisi penjaminan proyek, Pemerintah 

telah mendirikan sebuah badan usaha untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur yang 

menggunakan skema KPS. Sementara itu, dari sisi pendanaan Pemerintah juga telah menyiapkan 

badan usaha yang fokus pada penggalangan dana domestik untuk penyediaan infrastruktur. 

Di samping kebijakan penjaminan bagi proyek infrastruktur, Pemerintah juga telah menetapkan 

kebijakan adanya dukungan pemerintah untuk membantu pengadaan tanah yang sering menjadi 

kendala dalam pembangunan infrastruktur. Untuk proyek jalan tol, kebijakan dukungan 

pemerintah untuk membantu pengadaan tanah tersebut diwujudkan dalam bentuk Land Capping, 

Land Revolving Fund (LRF) dan Land Acquisition. Land Capping merupakan dana dukungan 

pemerintah atas risiko kenaikan harga tanah dalam pembangunan jalan tol; LRF merupakan dana 

bergulir untuk pembebasan tanah bagi pembangunan jalan tol, dimana Pemerintah akan 



BAB III Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2013 

 
 

97 
 

membiayai pembebasan tanah terlebih dahulu dan selanjutnya akan dikembalikan oleh Badan 

Usaha yang ditetapkan sebagai pemegang hak konsesi; dan Land Acquisition adalah dana yang 

disediakan oleh Pemerintah untuk pembebasan tanah dalam rangka memberikan dukungan 

untuk meningkatkan kelayakan dari proyek penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan dengan 

skema KPS yang akan dialokasikan sampai dengan tahun 2014. 

Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Pemerintah juga 

dapat menyediakan dukungan dalam bentuk tunai (viability gap fund/VGF) bagi proyek-proyek 

infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak badan usaha. Dukungan ini diperuntukkan bagi 

proyek-proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi namun marginal secara finansial. 

Sumber dana dukungan ini berasal dari APBN dan akan diberikan kepada badan usaha pemenang 

lelang proyek. 

Dalam rangka pengembangan green energy, Pemerintah telah menetapkan dukungan kepada 

badan usaha terkait untuk mengembangkan proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi 

(geothermal), salah satu diantaranya adalah dengan membentuk Fasilitas Dana Geothermal 

(FDG). FDG adalah dukungan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko 

usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan 

pembangkit listrik. Dengan FDG tersebut diharapkan pengembangan pembangkit panas bumi di 

masa depan dapat lebih menjaga kesinambungan keuangan negara dari pengaruh negatif gejolak 

harga minyak dan batubara. 

 

b. Program Jaminan Sosial Nasional 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN), telah disahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  Untuk menjalankan amanat UU BPJS tersebut, Pemerintah 

tengah menyusun program jaminan kesehatan dan program jaminan ketenagakerjaan beserta 

persiapan pendirian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Potensi risiko yang dapat 

ditimbulkan dari pelaksanaan program jaminan sosial tersebut bersumber pada aspek 

operasional dan aspek ekonomi. 

 

c. Kewajiban menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu 

Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban 

Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal 

lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

Bank Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang BI, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2 triliun. 

Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang 

mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh 

surplus tahun berjalan Bank Indonesia dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko 

dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan Bank 

Indonesia untuk Cadangan Umum jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2 triliun, 
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Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selain dari ketentuan perundang-undangan di atas, mengenai permodalan Bank Indonesia juga 

diatur dalam pasal 3 ayat 2 butir (f) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank 

Indonesia Mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan 

Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2003, 

menyatakan bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang 

dari 3 persen disepakati bahwa Pemerintah membayar charge kepada Bank Indonesia sebesar 

kekurangan yang diperlukan. Namun sebaliknya apabila rasio modal terhadap kewajiban 

moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, maka BI akan memberikan bagian kepada 

Pemerintah atas surplus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang BI. 

Saat ini telah dilakukan pembahasan Asset Liabilities Management (ALM) antara Pemerintah dan 

BI yang antara lain mengusulkan penghapusan klausul tentang rasio modal sebagaimana diatur 

dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah dan BI tersebut di atas, dalam hal usulan 

disepakati dan di setujui oleh DPR, kewajiban Pemerintah untuk menutup kekurangan modal BI 

akan dikembalikan dengan mengacu kepada UU Nomor 3 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) 

sebagaimana telah disebutkan di atas. 

Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di 

bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.  

Berdasaran ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

LPS, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR 

menutup kekurangan tersebut. Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan 

sebesar-besarnya Rp8 triliun.  

Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak sejak tanggal 13 Oktober 2008 paling banyak 

Rp2,0 miliar per nasabah per bank (sebelumnya Rp100 juta), sedangkan bank yang berada dalam 

penyehatan oleh LPS sejak tanggal 24 November 2008 adalah Bank Mutiara (dahulu Bank 

Century). 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 

sebelumnya bernama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), adalah lembaga keuangan nonbank 

yang berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, 

penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi para eksportir.  

LPEI mempunyai ruang gerak pembiayaan yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan Bank 

pada umumnya, sehingga dapat menutupi gap yang selama ini dihadapi oleh eksportir, yang pada 

gilirannya mampu mengakselerasi ekspor nasional. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. 
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Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah menutup kekurangan 

tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. 

 

d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah 

Potensi risiko fiskal timbul dari beberapa gugatan perdata yang ditujukan kepada beberapa 

kementerian/lembaga. Gugatan tersebut jika telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat dapat 

menyebabkan timbulnya pengeluaran negara atau hilangnya kepemilikan aset tanah dan 

bangunan yang kepemilikannya dipersengketakan. 

 

e. Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional 

Keanggotaan Indonesia pada organisasi dan lembaga keuangan internasional dapat menimbulkan 

risiko fiskal terkait dengan: 

1) Adanya komitmen Pemerintah untuk memberikan kontribusi dan penyertaan modal 

kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional tersebut. 

2) Adanya keterlambatan penerbitan peraturan perundang-undangan dalam hal 

pembayaran kontribusi dan penyertaan modal kepada organisasi atau lembaga keuangan 

internasional tersebut.  

 

f. Bencana Alam 

Indonesia terletak pada salah satu titik rawan bencana paling aktif di muka bumi. Hal itu ditandai 

dengan sering terjadinya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, 

kekeringan, dan kebakaran hutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana telah meletakkan tanggung jawab pada Pemerintah untuk 

penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak 

bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan 

bencana dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tahap 

prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana. 

Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai 

kerusakan dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, 

Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-

pilihan pembiayaan risiko bencana. Pembiayaan risiko bencana yang efisien merupakan 

kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yang ditransfer. 

Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi bagi 

kesinambungan APBN.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah telah merumuskan Rencana Nasional 

Penanggulangan Bencana 2010-2014 yang salah satu programnya adalah peningkatan kapasitas 

dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan risiko 

bencana. Kegiatan yang menjadi salah satu fokus dari program tersebut adalah pembentukan 

mekanisme pendanaan risiko bencana. 
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Mandatory Spending 

Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program-program tertentu yang 

dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa 

ketentuan peraturan perundangan terkait mandatory spending diantaranya adalah: (1) kewajiban 

penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat 

Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari 

APBN/APBD; (2) kewajiban penyediaan dana perimbangan sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk 

Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri netto, Dana Bagi 

Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 

5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (4) penyediaan 

dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh 

Darussalam dan Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) masing-masing setara 2 persen dari 

DAU Nasional. 

Risiko fiskal yang diakibatkan oleh adanya mandatory spending adalah ruang gerak fiskal (fiscal 

space) yang makin terbatas untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang lebih produktif untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran prioritas pembangunan, seperti 

belanja untuk infrastruktur, program peningkatan kesejahteraan masyarakat, program 

pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, dan lain-lain. Selain itu, fungsi APBN sebagai stabilisator 

bagi perekonomian yang bersifat countercyclical menjadi kurang fleksibel untuk antisipasi 

perubahan asumsi ekonomi global. Padahal sebagai alat kebijakan fiskal, APBN harus dapat 

bermanuver, yaitu pada saat ekonomi sedang dalam kondisi stabil, pemerintah dapat 

menjalankan anggaran surplus, dan sebaliknya, pada saat krisis, pemerintah dapat melakukan 

ekspansi fiskal dengan menjalankan anggaran defisit. 
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BAB IV 

ALOKASI PAGU INDIKATIF MENURUT  

UNIT ORGANISASI TAHUN 2013 

 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) pasal 157 ayat (1) dan pasal 401 terkait dengan pembicaraan 

pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN) 2013 perlu disampaikan rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Sesuai 

dengan siklus penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN tahun 2013, sampai saat ini 

informasi yang tersedia adalah anggaran pagu indikatif per kementerian negara/lembaga (K/L).  

Dalam tahun 2013, penyusunan kebijakan alokasi belanja negara berpedoman pada dua hal 

pokok, yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014, 

sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah, serta (2) prioritas, program dan 

kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, sebagai pedoman 

bagi penyusunan kebijakan pembangunan berikut rencana kerja dan anggaran kementerian 

negara/lembaga (RKA-K/L). RPJMN, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden 

yang memuat strategi pembangunan nasional jangka menengah yang dijabarkan dalam agenda 

pembangunan nasional, sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-

program pembangunan. Sementara RKP tahun 2013 merupakan pedoman penyusunan kebijakan 

pembangunan dan rencana kerja dan anggaran K/L pada tahun 2013. 

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2013, 

serta semakin komplektitasnya tantangan  yang harus dihadapi dalam tahun 2013 mendatang, 

maka Tema Pembangunan Nasional dalam RKP tahun 2013 adalah: “Memperkuat Perekonomian 

Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat“. Dalam rangka menjawab 

berbagai tantangan yang berkembang dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang 

telah ditetapkan dalam RKP 2013 tersebut maka tema arah kebijakan fiskal tahun 2013 adalah: 

“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Penyehatan Fiskal”. Sejalan 

dengan hal tersebut  arah kebijkan belanja K/L tahun 2013, yang antara lain meliputi: 

(1) Peningkatan efisiensi belanja K/L melalui melalui penerapan flat policy untuk belanja 

operasional dan penajaman komposisi belanja prioritas; (2) Peningkatan efektivitas alokasi 

anggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) 

sesuai dengan kemampuan keuangan negara; (3) Peningkatan sinergi pusat-daerah terkait 

dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, termasuk DAK, dana dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan; serta (4) Pelaksanaan keberpihakan (affirmative action), terutama terkait 

dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, serta pengembangan industri kecil dan industri 

kreatif.  
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Selain itu, kebijakan belanja K/L juga ditujukan untuk mendukung: (1) Masterplan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (3) Percepatan domestic connectivity;  

(4) Penguatan empat klaster pembangunan; (5) Pencapaian ketahanan energi; dan (6) Penguatan 

ketahanan pangan, termasuk upaya mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan 

nasional tersebut di atas, maka alokasi anggaran K/L diproyeksikan mencapai Rp539,1 triliun. 

Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan 

yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (belanja K/L) sesuai tugas dan fungsinya 

dalam kerangka prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013. 

 

A. Bidang Pemerintahan 

Anggaran K/L  menurut bidang pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu: 

(1) bidang Perekonomian; (2) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan (3) bidang 

kesejahteraan rakyat. Dari jumlah pagu indikatif belanja K/L tahun 2013 sebesar Rp539,1 triliun, 

alokasi anggaran belanja K/L menurut bidang pemerintahan, yaitu: (1) Bidang Perekonomian 

sebesar 37,3 persen dari total belanja K/L; (2) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar 

32,5 persen dari total belanja K/L; dan (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 30,3 persen dari 

total belanja K/L. 

Bidang Perekonomian 

K/L yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang perekonomian dikoordinasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 

di bidang perekonomian adalah “Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan 

pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian yang efektif dalam meningkatkan daya 

saing perekonomian”.  K/L yang termasuk dalam bidang perekonomian, antara lain meliputi: 

(1) Kementerian Keuangan; (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (3) Kementerian 

Perindustrian; (4) Kementerian Perdagangan; (5) Kementerian Pertanian; (6) Kementerian 

Kehutanan; (7) Kementerian Perhubungan; (8) Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

(9) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (10) Kementerian Pekerjaan Umum;  

(10) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (11) Kementerian Riset dan Teknologi;  

(11) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (12) Kementerian Pembangunan 

Daerah Tertinggal; (13) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); (14) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

(15) Badan Pertanahan Nasional; (16) Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan (17) Badan 

Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Beberapa K/L di 

bidang perekonomian yang dijelaskan secara ringkas dalam bagian ini adalah: Kementerian 

Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Keuangan. 
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Kementerian Pertanian 

Pagu indikatif Kementerian Pertanian dalam tahun 2013 sebesar Rp19,4 triliun. Anggaran 

tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp19,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan 

Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU) sebesar Rp91,5 miliar, dan Pinjaman Hibah Luar 

Negeri/Pinjaman Dalam Negeri (PHLN/PDN) sebesar Rp0,1 triliun, yang akan dimanfaatkan 

untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penyediaan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pertanian; (2) program peningkatan produksi produktivitas dan mutu 

tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (3) program 

pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, 

sehat, utuh, dan halal; (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; serta 

(5) program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air 

permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan 

perkebunan sebanyak 1.855 unit; (2) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui 

pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi terpadu usaha tani, jaringan irigasi desa, dan jaringan 

tata air mikro) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan 

pada 524.084 ha lahan; (3) pemberian bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk kawasan 

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan non SLPTT sebanyak 112.625 ton 

padi, 3.900 ton jagung, 18.200 ton kedelai; (4) meningkatnya produksi 568.938 ekor bibit sapi, 

dan 640 embrio ternak; (5) meningkatnya inovasi teknologi spesifik pada 112 lokasi dan 330 

teknologi yang terdiseminasi ke pengguna; serta (6) meningkatnya luas areal tanaman rempah 

dan penyegar dalam rangka pengembangan komoditas ekspor, antara lain 23.380 ha tanaman 

kakao, 3.540 ha tanaman kopi, dan 1.400 ha tanaman tebu.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pertanian pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) meningkatnya fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan 

pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; 

(2) meningkatnya produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai 

swasembada dan swasembada berkelanjutan; (3) meningkatnya produksi ternak dengan 

pendayagunaan sumber daya lokal; (4) peningkatan inovasi dan adopsi teknologi pertanian; serta 

(5) produksi, produktivitas, mutu, dan pengembangan penanganan pasca panen komoditas 

tanaman perkebunan. 

Kementerian Perhubungan 

Pagu indikatif Kementerian Perhubungan dalam tahun 2013 sebesar Rp31,2 triliun. Anggaran  

tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp29,1 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp0,7 triliun, 

dan PHLN/PDN sebesar Rp1,4 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

program, antara lain: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; 

(2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (3) program 

pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (4) program pengelolaan dan 

penyelenggaraan transportasi udara; serta (5) program pengembangan sumber daya manusia. 
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Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) pembangunan kapal angkutan laut perintis dan penumpang sebanyak 22 unit, serta 79 trayek 

angkutan laut perintis; (2) pembangunan jalur kereta api baru termasuk jalur ganda sepanjang 

383,37 km, peningkatan kondisi jalur kereta api sepanjang 241,72 km, dan rehabilitasi jalur 

kereta api sepanjang 53,1 km; (3) tersedianya 50 unit bus perintis dan 157 lintas keperintisan 

angkutan jalan yang terlayani; (4) pembangunan 15 bandar udara baru, 

rehabilitasi/pengembangan 120 bandar udara, dan pengembangan 14 bandar udara di daerah 

perbatasan dan rawan bencana; serta (5) tersedianya 168 rute angkutan udara perintis.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Perhubungan pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan transportasi laut;  

(2) meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan transportasi perkeretaapian;  

(3) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat; (4) meningkatnya pelayanan dan 

pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman, sehingga mampu 

meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang, serta memperkecil kesenjangan pelayanan 

angkutan udara antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional; dan  

(5) penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, handal, terampil, ahli di bidang 

transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta memiliki daya saing tinggi untuk 

menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada sektor perhubungan. 

Kementerian Pekerjaan Umum 

Pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2013 sebesar Rp69,1 triliun. Anggaran 

tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp61,2 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp45,7 miliar, 

dan PHLN/PDN sebesar Rp7,8 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

program, antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pengelolaan sumber daya 

air; (3) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (4) program 

penyelenggaraan penataan ruang; serta (5) program penelitian dan pengembangan Kementerian 

Pekerjaan Umum. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) pembangunan jalan 218,4 km, jembatan 7.164,0 m, flyover/underpass 3.510,0 m, dan 

pembangunan/peningkatan jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah 

terluar dan terdepan 195,2 km; (2) preservasi jalan 35.071,0 km dan jembatan 247.692 m;  

(3) pembangunan 10 waduk, dan 164 embung/situ, rehabilitasi 69 waduk dan 76 embung/situ, 

sehingga jumlah buah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 663 

waduk/embung/situ; (4) pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi pada 110.754 ha, 

rehabilitasi layanan jaringan irigasi pada 371.496 ha, sehingga luas layanan jaringan irigasi yang 

dioperasikan dan dipelihara menjadi sebesar 2.336.173 ha; (5) pembangunan 67 twin blok 

rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya; (6) pengembangan infrastruktur kawasan 

pemukiman di 225 kawasan perkotaan, dan 185 kawasan perdesaan; serta (7) tersusunnya 

Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu Perda 

mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Perda mengenai RTRW Kabupaten.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  
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(1) meningkatnya kapasitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelengggaraan jalan 

nasional dan fasilitasi jalan daerah yang baik; (2) meningkatnya ketersediaan dan terjaganya 

kelestarian air; (3) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan 

(dasar) bidang Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

(4) meningkatnya keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW; serta  

(5) meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam tahun 2013 sebesar Rp17,3 

triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp15,7 triliun, dan PNBP/BLU 

sebesar Rp1,5 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara 

lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program pengelolaan energi baru 

terbarukan dan konservasi energi; (3) program penelitian mitigasi dan pelayanan geologi;  

(4) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi; serta (5) program pembinaan 

dan pengusahaan mineral dan batubara. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:  

(1) peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 225 mega watt (MW) dan jaringan transmisi 

sebesar 1.812,18 kilo meter sirkuit (kms);  (2) peningkatan kapasitas gardu induk sebesar 4.740 

mega volt ampere (MVA), kapasitas gardu distribusi 216,55 MVA, dan jaringan distribusi sebesar 

9.319,76 kms; (3) pembangunan desa mandiri energi berbasis bahan bakar nabati pada 21 lokasi; 

(4) tersedianya program listrik murah dan hemat untuk 16.202 pelanggan; serta  

(5) tersedianya jaminan pasokan gas untuk industri dan transportasi sebesar 70 persen.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: 

(1) meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan 

usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik;  

(2) meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengusahaan bioenergi dan aneka energi baru; 

(3) meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung 

upaya mitigasi bencana geologi; (4) meningkatnya kapasitas, kehandalan dan efisiensi 

infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri; serta (5) tersedianya 

kerangka penyusunan kebijakan pengembangan di bidang mineral dan batubara. 

Kementerian Keuangan 

Pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp17,9 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp17,6 triliun, dan 

PNBP/BLU sebesar Rp46,2 miliar, dan PHLN/PDN sebesar Rp0,3 triliun, yang akan dimanfaatkan 

untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan anggaran negara; 

(2) program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) program 

pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang; 

serta (5) program perumusan kebijakan fiskal; (6) program peningkatan dan pengamanan pajak; 

(7) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;  
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(8) program pengelolaan dan pembiayaan utang; dan (9) program pendidikan dan pelatihan 

aparatur Kementerian Keuangan. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:  

(1) terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel;  (2) terciptanya tata 

kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan 

profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah; (3) penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan tepat waktu dan 

indeks opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 82 Laporan Keuangan; (4) penyusunan, 

penyempurnaan dan harmonisasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang 

negara dan lelang; (5) terlaksananya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif dan responsif 

yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian; (6) realisasi 

penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak mencapai 100 persen;  

(7) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target penerimaan bea dan cukai 

mencapai 100 persen; (8) terlaksananya pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang 

cukup, efisien dan aman; serta (9) terselenggaranya diklat yang berkontribusi terhadap 

peningkatan kompetensi.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Keuangan pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) meningkatnya pengelolaan 

keuangan negara secara  profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan;  

(4) terwujudnya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan 

pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun 

citra baik bagi stakeholder; (5) terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban 

risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian; 

(6) meningkatnya penerimaan pajak negara yang optimal; (7) terwujudnya administrator 

kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, 

dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan; (8) meningkatnya efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan utang pemerintah,  baik yang berasal dari Surat Berharga Negara maupun pinjaman 

dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola dengan baik untuk mendukung kesinambungan 

fiskal; serta (9) meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

K/L yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang politik, hukum dan keamanan dikoordinasi 

oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembangunan di bidang politik, hukum dan keamanan adalah “Terwujudnya koordinasi 

bidang politik, hukum dan keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, 

adil, aman dan damai”.  K/L yang termasuk dalam bidang politik, hukum dan keamanan, antara 

lain meliputi: (1) Kementerian Pertahanan; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

(3) Kementerian Dalam Negeri; (4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (5) Mahkamah 

Agung; (6) Kejaksaan Republik Indonesia; (7) Badan Intilijen Negara; (8) Komisi Pemberantasan 

Korupsi; (9) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; (10) Lembaga 
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Ketahanan Nasional; (11) Dewan Ketahanan Nasional; (12) Kementerian Luar Negeri;  

(13) Dewan Perwakilan Rakyat; (14) Majelis Permusyawarakatan Rakyat; (15) Lembaga Sandi 

Negara; (16) Komisi Pemilihan Umum; (17) Lembaga Administrasi Negara; (18) Mahkamah 

Konstitusi RI; dan (19) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Beberapa K/L di bidang 

perekonomian yang dijelaskan secara garis besar yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan 

Mahkamah Agung. 

Kementerian Dalam Negeri 

Pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri dalam tahun 2013 sebesar Rp14,7 triliun. Pagu 

indikatif Kementerian Dalam Negeri dalam tahun 2013 tersebut bersumber dari rupiah murni 

sebesar Rp13,0 triliun, PHLN/PDN sebesar Rp1,5 triliun, dan pagu penggunaan PNBP/BLU 

sebesar Rp27,8 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara 

lain: (1) program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; (2) peningkatan sarana 

dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri; (3) program penguatan penyelenggaraan 

pemerintahan umum; (4) program bina pembangunan daerah; serta (5) program pendidikan 

kepamongprajaan.  

Dengan dukungan anggaran tersebut, output yang diharapkan dari berbagai kegiatan dan 

program pada tahun 2013 tersebut, antara lain berupa: (1) tercapainya cakupan penerapan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Inti pada 5.100 Kecamatan di 393 

kabupaten/kota pada 32 provinsi; (2) tercapainya persentase ketersediaan sarana dan prasarana 

pendidikan kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di 3 (tiga) daerah (Kalimantan Barat, 

Nusa Tenggara Barat, dan Papua) sebesar 70 persen; (3) meningkatnya persentase peningkatan 

jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan 

pelayanan public sebesar 20 persen; (4) meningkatnya persentase penyelesaian Perda sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebesar 80 persen daerah; serta (4) meningkatnya jumlah lulusan 

pendidikan kader dengan predikat “Dengan Pujian” dan atau ”cum laude” sebesar 5 persen dari 

jumlah praja.  

Berdasarkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan adalah: 

(1) terpenuhinya pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di 

kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan) sesuai standar.; (2) terpenuhinya sarana dan prasarana 

sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kementerian;  

(3) menguatnya peran 33 gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi;  

(4) tersusunnya Peraturan Pemerintah sesuai amanat Uundang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 

serta (5) tersedianya kader aparatur Pemerintahan dalam negeri yang professional dan 

berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi. 

Kementerian Pertahanan 

Pagu indikatif  Kementerian Pertahanan dalam tahun 2013 sebesar Rp76,5 triliun. Pagu indikatif 

tahun 2013 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp63,1 triliun, PHLN/PDN sebesar 

Rp13,3 triliun yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:  
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(1) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat; (2) program 

peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pertahanan; (3) program 

penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut; (4) program penyelenggaraan 

manajemen dan operasional matra udara; dan (5) modernisasi alutsista dan non alutsista serta 

pengembangan fasilitas dan sarpras matra udara.          

Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya persentase 

kinerja dan profesionalitas personal matra darat sebesar 61 persen; (2) tercapainya industri, 

sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta dikembangkan secara mandiri sebesar 40 persen;  

(3) tercapainya kesiapan dan penambahan material/bekal alutsista dan non alutsista serta 

fasilitas dan sarana prasarana pertahanan negara matra laut sebesar 50 persen; (4) tercapainya 

peningkatan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarana prasarana matra udara sebesar 16 

persen (5) tercapainya persentase peningkatan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras 

matra udara terhadap minimum essential force sebesar 33 persen; (5) tercapainya persentase 

peningkatan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra darat terhadap minimum 

essential force sebesar 21 persen; (6) terpenuhinya persentase penggunaan potensi kebutuhan 

alutsista produksi dalam negeri secara bertahap sebesar 21 persen; (7) tercapainya persentase 

kualitas dan kuantitas penyelenggaraan operasi militer untuk perang (OMP) sebesar 51 persen.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pertahanan pada tahun 2013 tersebut, outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan, 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2013 

antara lain: (1) meningkatnya pelaksanaan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel 

berdasarkan data yang up to date yang akurat di lingkungan Angkatan Darat; (2) meningkatnya 

industri, sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dikembangkan secara mandiri;  

(3) meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan 

operasional perkantoran, serta akuntabilitas dan optimalisasi  kinerja; (4) meningkatnya 

pelaksanaan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang up to date dan 

akurat di lingkungan TNI AU; serta (5) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan 

fasilitas/ sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta 

kemampuan TNI AU menuju minimum essential force. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pagu indikatif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam tahun 2013 sebesar Rp41,7 

triliun. Pagu indikatif Polri dalam tahun 2013 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar 

Rp35,1 triliun, PHLN/PDN sebesar Rp2,2 triliun, dan pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp4,4 

triliun yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu:  

(1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri; (2) program 

peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri; (3) program pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat; (4) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar 

tinggi; serta (5) program pemberdayaan sumber daya manusia Polri.  

Dengan dukungan anggaran dan rencana program tersebut, output yang diharapkan dari 

program-program tersebut, antara lain berupa: (1) tercapainya alut dan alsus harkamtibnas 
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sebesar 61 persen serta alut dan alsus lidik sidik sebesar 50 persen; (2) tercapainya jumlah 

operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebesar 45 persen;  

(3) tercapainya gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yg 

menggunakan moda transportasi laut : keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional 

sebesar 11 persen; (4) terlaksananya 1 (satu) kegiatan latihan personel brimob dalam 

penanggulangan keamanan dalam negeri per hari; serta (5) tercapainya jumlah masyarakat yang 

menjadi anggota Polri sebesar 20.350 orang.  

Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Polri dalam tahun 2013 

tersebut, maka outcome yang diharapkan diantaranya adalah: (1) meningkatnya penyelenggaraan 

fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal untuk membangun citra Polri; (2) meningkatnya 

dukungan tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana 

materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas; (3) meningkatnya kondisi keamanan 

dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam 

beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan 

yang dapat menimbulkan cidera; (4) menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan 

peledak; serta (5) menanggulangi dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional, 

kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap 

kekayaan negara) tanpa melanggar HAM. 

Kejaksaan Republik Indonesia 

Pagu indikatif Kejaksaan RI dalam tahun 2013 sebesar Rp4,0 triliun. Pagu indikatif Kejaksaan RI 

tahun 2013 tersebut, seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk 

melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI; (2) program penanganan dan penyelesaian 

perkara pidana umum; (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan RI; 

(4) program penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen; (5) program pendidikan 

dan pelatihan aparatur kejaksaan; serta (6) program penanganan dan penyelesaian perkara 

pidana khusus, HAM yang berat, dan tipikor.   

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) terselenggaranya  kerja 

sama hukum sebagai implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) dalam rangka pengembalian 

terdakwa/ tersangka dan  aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar 

negeri; (2) tersusunnya 2 (dua) rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan 

penelaahan; (3) terselesaikannya jumlah penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana 

korupsi sebanyak 1.430 perkara; serta (4) terselesaikannya penyidikan perkara pelanggaran 

HAM berat sebanyak dua perkara; dan (5) tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan sebanyak 52 

diklat.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan RI pada 

tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya kemampuan 

profesional di bidang SDM, keuangan, informasi, dan data peraturan perundang-undangan; 

(2) terselesaikannya penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel;  

(3) terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan 
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fungsi Kejaksaan RI; (4) terselesaikannya penanganan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan 

kasus intelijen  secara cepat, tepat dan akuntabel; (5) terlaksananya jumlah pendidikan dan 

latihan manajemen kepemimpinan dan teknis fungsional; serta (6) meningkatnya kualitas 

pelaksanaan, penanganan, dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, HAM yang berat, dan 

korupsi. 

Kementerian Luar Negeri 

Pagu indikatif Kementerian Luar Negeri dalam tahun 2013 sebesar Rp5,4 triliun. Pagu indikatif 

Kementerian Luar Negeri tahun 2013 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp5,1 

triliun dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp0,4 triliun. Alokasi anggaran Kementerian Luar 

Negeri tersebut akan digunakan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam 

pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional, yaitu meningkatnya 

peran Indonesia dalam hubungan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, 

menciptakan perdamaian dunia, mendorong terciptanya kerja sama ekonomi bilateral, regional, 

dan internasional melalui kinerja diplomasi yang semakin berkualitas.   

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka alokasi anggaran pada Kementerian 

Luar Negeri dalam tahun 2013, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, 

antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Kementerian Luar Negeri; (2) program peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang 

multilateral; serta (3) program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi 

diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; (4) program peningkatan kualitas pelayanan 

keprotokolan dan kekonsuleran; dan (5) program penyelenggaraan diplomasi dan kerjasama 

internasional perwakilan RI n. 

Dengan berbagai kegiatan dalam program-program Kementerian Luar Negeri tersebut, output 

yang diharapkan dapat dicapai antara lain meliputi: (1)  terlaksananya grand design nasional 

pelaksanaan Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN sebesar 60 persen; (2) tercapainya tingkat 

dukungan lintas sektoral dalam penanganan isu-isu multilateral dan implementasi kesepakatan 

multilateral sebesar 80 persen; (3) tercapainya tingkat kepastian perumusan perjanjian 

internasional yang melindungi kepentingan nasional hingga 100 persen; (4) tercapainya tingkat 

pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI yang 

memadai dan tepat waktu sebesar 100 persen; serta (5) terselenggaranya hubungan dan 

kerjasama bidang politik, ekonomi, dan social budaya melalui perwakilan RI di luar negeri 

sebanyak 118 kali.  

Selanjutnya berdasarkan, berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012 tersebut, outcome yang diharapkan antara lain: 

(1) meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia;  

(2) meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral;  

(3) meningkatnya kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; 

(4) meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran; serta (5) meningkatnya 

pelaksanaan diplomasi dan kerjasama internasional pada perwakilan RI di luar negeri.   
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Bidang Kesejahteraan Rakyat 

K/L yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat dikoordinasikan oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, yang mempunyai visi “Terwujudnya 

Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, Maju, 

Mandiri dan Bermartabat”. K/L yang termasuk dalam bidang kesejahteraan rakyat, antara lain 

meliputi: (1) Kementerian Kesehatan; (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  

(3) Kementerian Sosial; (4) Kementerian Agama; (5) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 

(6) Kementerian Lingkungan Hidup; (7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; (8) Kementerian Perumahan Rakyat; (9) Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

(10) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (11) Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (12) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); 

(13) Perpustakaan Nasional (Perpusnas); (14) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);  

(15) Lembaga Administrasi Negara (LAN); (16) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP); (17) Badan Kepegawaian Negara (BKN); (18) Badan Narkotika Nasional; (19) Badan 

Penanggulangan Bencana; (20) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI; (21) Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; dan (22) Badan SAR Nasional. Beberapa K/L di bidang 

kesejahteraan rakyat yang dijelaskan secara ringkas meliputi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian 

Perumahan Rakyat. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 sebesar Rp65,6 triliun. 

Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp51,2 triliun,  PNBP/BLU sebesar 

Rp12,5 triliun, dan PHLN/PDN sebesar Rp1,9 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk 

melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendidikan dasar; (2) program 

pendidikan tinggi; (3) program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal; (4) program 

pengembangan profesi dan penjamin mutu pendidikan; dan (5) program pelestarian budaya. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) tercapainya persentase Sekolah Dasar (SD)/SD Luar Biasa (SD/SDLB) berakreditasi minimal 

B sebesar  15 persen; (2) tercapainya jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia sebanyak 8 

perguruan tinggi; (3) tercapainya tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 95,8 persen;  

(4) tercapainya persentase guru  bersertifikat pendidik sebesar 70,7 persen; dan (5) terciptanya 

organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas tradisi yang difasilitasi 

sebanyak 15 organisasi.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara 

lain: (1) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SD/SDLB dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)/SMP Luar Biasa (SMP/SMPLB) bermutu, dan relevan, dengan kebutuhan masyarakat, 

berkesetaraan jender, di semua provinsi, kabupaten dan kota; (2) tercapainya keluasan dan 

kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender 

dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; (3) terciptanya keluasan dan kemerataan 

akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal, pendidikan kesetaraan, dan orang dewasa 

bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota; (4) meningkatnya 
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profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai 

standar nasional pendidikan (SNP); dan (5) meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan 

toleransi keberagaman budaya  

Kementerian Kesehatan 

Pagu indikatif Kementerian Kesehatan dalam tahun 2013 sebesar Rp30,9 triliun. Anggaran 

tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp24,9 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp5,7 triliun, 

dan PHLN/PDN sebesar Rp0,2 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

program, antara lain: (1) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (2) program pembinaan 

upaya kesehatan; (3) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) program 

penelitian dan pengembangan kesehatan; dan (5) program pengembangan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK). 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) tercapainya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan 

persalinan oleh tenaga kesehatan) sebesar 89 persen; (2) tercapainya kota di Indonesia yang 

memiliki rumah sakit standar kelas dunia (world class) sebanyak 3 kota; (3) tercapainya 16.000 

desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat; (4) tercapainya jumlah kumulatif 

penelitian yang diproses dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebanyak 8 penelitian; dan 

(5) tercapainya persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar 

kompetensi sebesar 60 persen.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Kesehatan pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: 

(1) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi 

seluruh masyarakat; (2) meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan, keperawatan dan 

keteknisian medik, penunjang medik dan sarana kesehatan, dan kesehatan jiwa;  

(3) menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit; (4) meningkatnya 

kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan; dan  

(5) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan kesehatan. 

Kementerian Agama 

Pagu indikatif Kementerian Agama dalam tahun 2013 sebesar Rp38,4 triliun. Anggaran tersebut 

bersumber dari rupiah murni sebesar Rp37,3 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp0,7 triliun, dan 

PHLN/PDN sebesar Rp0,3 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

program, antara lain: (1) program bimbingan masyarakat Islam; (2) program bimbingan 

masyarakat Kristen; (3) program bimbingan masyarakat Katolik; (4) program bimbingan 

masyarakat Hindu; dan (5) program bimbingan masyarakat Buddha . 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:  

(1) pengadaan sarana perkantoran Kantor Urusan Agama (KUA) sebanyak 1.500 unit; 

(2) peningkatan 130 kualitas rumah ibadah umat Kristen; (3) terciptanya 75 lembaga sosial 

keagamaan umat Katolik; (4) terciptanya pengembangan dan pembinaan pendidikan agama dan 

keagamaan Hindu di 33 lokasi; dan (5) pembangunan Sekolah Dhamma Sekha di 28 lokasi. 
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Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama 

pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1)meningkatnya 

pelayanan agama Islam; (2)terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Kristen;  

(3) terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Katolik; (4) terselenggaranya urusan dan 

pendidikan agama Hindu; dan (5) terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Buddha. 

Kementerian Sosial 

Pagu indikatif Kementerian Sosial dalam tahun 2013 sebesar Rp5,5 triliun. Anggaran tersebut 

bersumber dari rupiah murni sebesar Rp5,5 triliun, dan PNBP/BLU sebesar Rp6,1 miliar, yang 

akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial  dengan kegiatan prioritas 

nasional rehabilitasi dan perlindungan sosial anak . 

Output yang diharapkan dari kegiatan pada program tersebut antara lain adalah tercapainya 

jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan 

anak yg membutuhkan perlindungan khusus yg berhasil dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi 

baik di dalam maupun di luar panti sebanyak 171.921 jiwa. Berdasarkan kebijakan dan program 

yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang 

diharapkan adalah meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial. 

Kementerian Perumahan Rakyat 

Pagu indikatif Kementerian Perumahan Rakyat dalam tahun 2013 sebesar Rp5,1 triliun. 

Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,9 triliun, dan PNBP/BLU sebesar 

Rp0,1 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:  

(1) program pengembangan perumahan dan permukiman; (2) program pengembangan 

pembiayaan perumahan dan permukiman; dan (3) program dukungan dan manajemen tugas 

teknis lainnya Kementerian Perumahan Rakyat. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) dibangunnya rusunawa sebanyak 116 unit; (2) terselenggaranya fasilitasi dan stimulasi 

prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 60.000 unit; 

(3) terselenggaranya fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 

230.000 unit; (4) terselenggaranya fasilitasi dan stimulasi PSU perumahan swadaya sebanyak 

26.250 unit; dan (5) revisi atas 2 peraturan perundangan.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Perumahan Rakyat pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:                                 

(1) Terwujudnya lingkungan hunian yang layak dan berkurangnya lingkungan permukiman 

kumuh melalui penyediaan PSU kawasan perumahan dan kawasan permukiman;  

(2) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk membangun rumah/hunian yang layak dan 

terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi; (3) terwujudnya 

penyelenggaraan perumahan formal melalui pembangunan rumah susun sewa dan rumah 

khusus; (4) meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) dan 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang 

difasilitasi bantuan pembiayaan perumahan serta didukung oleh sistem pembiayaan perumahan 
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jangka panjang; dan (5) terselenggara dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya Kementerian Perumahan Rakyat. 

 

B. Bidang Pemenuhan Layanan Dasar 

Sementara itu, terkait dengan upaya untuk mendukung peningkatan dan perluasan kesejahteraan 

rakyat, sebagaimana tercantum dalam tema RKP 2013, anggaran K/L tahun 2013 dialokasikan 

untuk mendukung pemenuhan layanan dasar di berbagai bidang, yang antara lain meliputi: 

Bidang Pendidikan 

Sasaran-sasaran dalam bidang pendidikan dalam tahun 2013, antara lain meliputi: (1) Angka 

Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A meningkat dari 95 persen pada tahun 2009 

menjadi 96,0 persen pada tahun 2013; (2) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B dari 72,28 persen 

pada tahun 2008 menjadi 76,8 persen pada tahun 2013; (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SMA/SMK/MA/Paket C meningkat dari 82,0 persen pada tahun 2008 menjadi 79,00 persen pada 

tahun 2013; (4) APK  PT usia 19-23 tahun meningkat dari 21,26 persen pada tahun 2008 menjadi 

28,7 persen pada tahun 2013; (5) jumlah siswa SD/SDLB/MI sasaran BOS  sebanyak 31.393.000 

siswa; (6) jumlah siswa SMP/SMPLB/MTs sasaran BOS  sebanyak 13.358.000 siswa; serta  

(7) tercapainya standar nasional pendidikan (SNP) bagi pendidikan agama dan keagamaan.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang pendidikan dalam tahun 

2013 akan diarahkan pada upaya: (1) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun yang merata; (2) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan 

menengah universal; (3) Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;  

(4) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;  

(5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal, dan 

pendidikan informal; (6) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;  

(7) Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (8) Peningkatan efisiensi dan 

efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (9) Penguatan tata kelola pendidikan; dan  

(10) Peningkatan pendidikan karakter.  

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui K/L dengan 

tugas dan fungsi terkait bidang pendidikan, antara lain: (1) Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan alokasi Rp65,6 triliun; dan (2) Kementerian Agama dengan alokasi Rp38,4 

triliun. 

Bidang Kesehatan 

Sasaran-sasaran dalam bidang kesehatan dalam tahun 2013, antara lain meliputi: 

(1) meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu; 

(2) meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) baru menjadi 7,5 juta dan KB aktif menjadi 

29,0 juta; (3) meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah 

dan swasta (20.203 klinik pemerintah dan 3.297 klinik swasta); (4) meningkatnya jumlah kota di 

Indonesia yang memiliki rumah sakit standar kelas dunia (world class) menjadi 3 kota;  

(5) meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan melalui 2.663 
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fasilitas pelayanan kesehatan; (6) meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin 

menjadi sebesar 95 persen; (7) meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh 

penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan menjadi 75,4 persen; (8) Menurunnya 

prevalensi tuberculosis dari 235 menjadi 228 per 100.000 penduduk; serta (9) Meningkatnya 

pelayanan air minum di 1.610 desa dan 426 kawasan dan pelayanan sanitasi di 126 

kabupaten/kota.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang kesehatan dalam tahun 

2013 akan diarahkan pada upaya: (1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang 

berkualitas bagi ibu dan anak; (2) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular serta penyehatan lingkungan; (3) Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan 

tenaga kesehatan yang merata; (4) Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; (5) Peningkatan 

ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, 

alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; dan (6) Peningkatan Akses 

Pelayanan KB berkualitas yang merata.  

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui K/L dengan 

tugas dan fungsi terkait bidang kesehatan, antara lain: (1) Kementerian Kesehatan dengan alokasi 

Rp30,9 triliun; dan (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alokasi Rp1,2 triliun. 

Bidang Infrastruktur 

Sasaran-sasaran di bidang infrastruktur dalam tahun 2013, antara lain meliputi: (1) konsolidasi 

kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di 

bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu ; (2) penyelesaian pembangunan 

Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km;  

(3) pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-

pulau yang  terintegarsi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi 

Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 

50 persen keadaan saat ini; (4) pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 

Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat 

menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012; (5) penyelesaian pembangunan 

prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta dan penanganan secara 

terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; (6) penuntasan pembangunan jaringan serat optik 

di Indonesia bagian timur dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi 

seluruh rakyat; dan (7) perbaikan sistem dan jaringan tranportasi di 4 kota besar (Jakarta, 

Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan cetak biru tranportasi  perkotaan, termasuk 

penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-

lambatnya 2014.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang infrastruktur dalam tahun 

2013 akan diarahkan pada upaya: (1) Peningkatan konektivitas untuk menunjang pertumbuhan 

dan pemerataan (domestic connectivity); (2) Peningkatan keselamatan transportasi sebagai 

pengimplementasian dari Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011 - 2035;  

(3) Pengembangan transportasi di Kota Metropolitan; (4) Penyediaan infrastruktur sumber daya 

air (SDA) untuk peningkatan ketahanan dan ketersediaan air; (5) Peningkatan infrastruktur 
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perumahan dan permukiman, sanitasi serta penyehatan lingkungan; (6) Percepatan 

pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). 

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui K/L dengan 

tugas dan fungsi terkait bidang infrastruktur, antara lain: (1) Kementerian Pekerjaan Umum 

dengan alokasi Rp69,1 triliun; (2) Kementerian Perhubungan dengan alokasi Rp31,3 triliun; dan 

(3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi Rp17,3 triliun.  

Bidang Penanggulangan Kemiskinan 

Sasaran-sasaran di bidang penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2013, antara lain meliputi: 

(1) terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH) dengan jumlah 

penerima 2.400.000 RTSM; (2) penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) 

dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun dengan jumlah RTS penerima Raskin (15 kg per  

RTS selama 12 bulan) sebanyak 15.497.513 RTS; (3) jumlah puskesmas yang memberikan 

pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin sebanyak 9.323 unit; (4) program listrik murah 

dan hemat untuk 16.204 pelanggan; (5) jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan 

swadaya/rumah sangat murah sebanyak 20.000 unit dan peningkatan kualitas perumahan 

swadaya/rumah sangat murah sebanyak 230.000 unit; serta (6) jumlah kelompok nelayan (KUB) 

penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi Peningkatan Kehidupan 

Nelayan (PKN) sebanyak 2.000 KUB. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang penanggulangan 

kemiskinan dalam tahun 2013 akan diarahkan pada upaya: (1) Perluasan cakupan dan layanan 

RTS, serta peningkatan sinergitas pada program-program perlindungan sosial menggunakan 

Unified database (data PPLS 2011); (2) Perkuatan integrasi perencanaan partisipatif kedalam 

perencanaan reguler melalui penguatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat, 

kapasitas tenaga pendamping, dan koordinasi lintas sektor; (3) Peningkatan kualitas pelaksanaan 

klaster III penanggulangan kemiskinan: pemberdayaan usaha mikro dan kecil; serta  

(4) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelaksanaan program-program pro-rakyat . 

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui K/L dengan 

tugas dan fungsi terkait bidang penanggulangan kemiskinan, antara lain: (1) Kementerian Sosial 

dengan alokasi Rp5,6 triliun; (2) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan 

alokasi Rp1,8 triliun; dan (3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dengan alokasi Rp0,2 triliun.  

Bidang Ketahanan Pangan 

Sasaran-sasaran di bidang ketahanan pangan dalam tahun 2013 adalah: (1) meningkatnya 

produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru sebesar 100.000 ha cetak sawah, dan 

16.236 ha areal hortikultura/perkebunan/peternakan; (2) jumlah lahan yang dioptimasi, 

dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi sebesar 146.770 ha; (3) meningkatnya ketersediaan 

dan terjaganya kelestarian air dengan 10 waduk dalam pelaksanaan pembangunan dan 164 

embung/situ selesai dibangun; (4) tersalurnya pupuk bersubsidi sebesar 7,3 juta ton;  

(5) tercapainya peningkatan produksi dan populasi  ternak sebesar 3,1 juta ekor kelahiran 

ternak; (6) meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian dengan 

pengembangan sumber air alternatif skala kecil sebanyak 1.855 unit; (7) meningkatnya 
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pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan sebanyak 17.000 desa 

yang diberdayakan; serta (h) lokasi pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana 

pemasaran hasil perikanan dalam negeri sebanyak 106 lokasi (20 baru dan 86 lanjutan). 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang ketahanan pangan dalam 

tahun 2013 akan diarahkan pada upaya: (1) Peningkatan produksi pangan, terutama pencapaian 

surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 serta pencapaian produksi perikanan 22,39 juta ton 

pada tahun 2014; (2) Percepatan diversifikasi konsumsi pangan; (3) Stabilisasi harga bahan 

pangan dalam negeri; dan (4) Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. 

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui K/L dengan 

tugas dan fungsi terkait bidang ketahanan pangan, antara lain Kementerian Pertanian dengan 

alokasi Rp19,4 triliun.  

Alokasi anggaran untuk masing-masing K/L dalam Pagu Indikatif Tahun 2013 adalah 

sebagaimana terdapat dalam Tabel IV.1 berikut. 
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Tabel IV.1 Pagu Indikatif Kementerian Negara/Lembaga 2013 (miliar rupiah) 

 

No KODE BA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 712,4                   

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.993,9 

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.889,9                

4 005 MAHKAMAH AGUNG 5.107,4                

5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 4.076,0                

6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 2.656,1                

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 14.712,4             

8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 5.492,1                

9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 76.538,5             

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 7.177,8                

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 17.978,0             

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 19.411,2             

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.998,9                

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17.304,7             

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 31.299,4             

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 65.650,2             

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 30.915,8             

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 38.411,8             

19 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.483,0                

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 5.570,6                

21 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 6.381,0                

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.361,6                

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 69.102,7             

24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 517,2                   

25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 280,4                   

26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 298,2                   

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.040,5                

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 142,7                   

29 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 648,5                   

30 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 918,7                   

31 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.763,0                

32 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 234,2                   

33 048 KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI 200,5                   

34 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.141,8                

35 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.191,7                

36 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 38,7                      

37 054 BADAN PUSAT STATISTIK 3.562,2                

38 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 1.052,8                

39 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.057,9                

40 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 422,2                   

41 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.433,6                

42 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 41.780,2             

PAGU INDIKATIF
(yg dimutakhirkan 

per 9 Mei 2012)
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Sumber: Bappenas per tanggal 9 mei 2012 

 

No KODE BA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

43 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.179,1                

44 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 234,1                   

45 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 703,7                   

46 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1.020,9                

47 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.368,3                

48 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.593,7                

49 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 64,4                      

50 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 1.341,2                

51 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.135,2                

52 077 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 221,8                   

53 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 79,1                      

54 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 877,9                   

55 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 659,4                   

56 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 851,6                   

57 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 522,2                   

58 083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 599,7                   

59 084 BADAN STANDARISASI NASIONAL 98,0                      

60 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 159,2                   

61 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 243,3                   

62 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 152,8                   

63 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 527,3                   

64 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.057,7                

65 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.734,6                

66 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 5.129,1                

67 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.929,1                

68 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 720,7                   

69 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1.294,1                

70 100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 85,4                      

71 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.045,1                

72 104 BNP2TKI 390,7                   

73 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 2.256,9                

74 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 211,3                   

75 107 BADAN SAR NASIONAL 1.311,7                

76 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 119,8                   

77 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 399,6                   

78 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 67,6                      

79 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 273,8                   

80 112 BP KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 885,0                   

81 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 151,9                   

82 114 SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA 245,1                   

83 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 103,1                   

84 116 LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA 869,0                   

85 117 LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 853,2                   

86 118 BP KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 392,2                   

539.110,0          JUMLAH

PAGU INDIKATIF
(yg dimutakhirkan 

per 9 Mei 2012)
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